
 

 

 

  

Musikskolan 40 år 2022 - jubileumsprogram 

 
Lördag 22 oktober 
18:00  GALAKONSERT, Humlescenen 
 Vi inviger veckan med en festlig galakväll. Musik av lärare, f.d. elever 

och nuvarande elever. Vi bjuder på tilltugg och dryck.  
OBS! Föranmälan krävs på: musikskolan@bromolla.se 

 
Måndag 24 oktober 
14–15 MUSIKFRITIDS åk 1–5, Musikskolan 
 Välkommen till en öppen musikskola där du kan träffa alla musiklärare,  

ta en fika, prata musik och prova instrument. 
15–16 MUSIKHÄNG åk 6–9, Musikskolan 
 Välkommen till en öppen musikskola där du kan träffa alla musiklärare,  

ta en fika, prata musik och prova instrument. 
14–19 DIGITAL MUSIK- OCH FILMVERKSTAD, Musikskolan 
 Prova att spela in egen musik, film eller animera med dator och iPad. 
15:30 KÖR åk 5–9, Musikskolan 
 Kom och sjung tillsammans med andra sångintresserade! åk 5–9 (45 min) 
16:30 KÖR åk F–4, Musikskolan 
 Kom och sjung tillsammans med andra sångintresserade! åk F-4 (45 min) 
17:00 STRÅKLEK 5–8 år, Musikskolan 
 Fioli Fiolej - Nu leker vi! Hur låter en fiol? Hur många strängar har en 

fiol? Hur känns det att spela fiol själv och tillsammans med andra? 
Kanske är fiol något som lockar just dig? Kom till oss på fiollek!  
Vi leker musiklekar och provar att spela på fiolen både med och utan 
stråke. (30 min) 

17:45 MUSIKLEK 5–7 år, Musikskolan 
 Vi leker fram musiken! Hur ser en not ut och hur lång är den?  

På ett lekfullt sätt lär vi oss musikens grunder och att sjunga  
och ha kul tillsammans. (30 min) 

 

 



 

 
 
Tisdag 25 oktober 
15:15 FILMVISNING MUSIKTILLVAL, Musikskolan 
 Elever från musiktillvalet vid Humleskolan samt Dalaskolan södra  

visar sina animerade musikvideos (45min) 
17–18 FOLKMUSIK, Musikskolan 
 ”Allspel för små spelemän” Välkommen till en musikstund där vi  

reser in i folkmusikens spännande värld. Häng på! 
18–19 PIANOORKESTER, Musikskolan 
 Kom och testa pianoorkester så skapar vi musik tillsammans. 
18:00 SLAGVERK, Musikskolan 
 Kom och testa slagverksensemble där vi spelar afrikanska rytmer  

och samba. 
19–20 SÖLVESBORGS MUSIKKÅR, Humlescenen 
 Öppen repetition där blås- och slagverkselever i alla åldrar är  

välkomna att spela med orkestern. 

 
Onsdag 26 oktober 
14–15 MUSIKFRITIDS åk 1–6, Musikskolan 
15–16 MUSIKHÄNG åk 7–9, Musikskolan 
17–19 ÖPPEN SCEN, Musikskolan 
 Musikskolans elever spelar för varandra, kom och gå som du vill,  

ta en fika och pyssla lite. 
17:30 MUSIK I GRUPP, Musikskolan 
 Avslutning för deltagarna och deras anhöriga. 
18–19 GITARRORKESTER, Musikskolan 
 Välkommen att prova på att spela i gitarrorkester. Att spela gitarr  

är roligt men ännu roligare när man är flera. Vi spelar enkla låtar  
tillsammans och du kan vara med även om du aldrig hållit i en  
gitarr tidigare. Kom och var med! 

 
Torsdag 27 oktober 
14–15 MUSIKFRITIDS åk 1–6, Musikskolan 
15–16 MUSIKHÄNG åk 7–9, Musikskolan 
14:00 MELLANMÅLSKONSERT, Edenryds skola 
 Elever från musikskolan underhåller. 
14:00 MELLANMÅLSKONSERT, Alvikenskolans matsal 
 Elever från musikskolan underhåller. 
18:00 VÄRLDENS BARN KONSERT, Ivetofta kyrka 
 Konsert med elever från musikskolan och kyrkan i samarrangemang  

med Ivetofta församling. 

 


