Januari
Lör

18/1

Brassdag i Vara

4/2
22/2

18.00 Elevkonsert i Musikens Hus
FUO: projektdag med Göteborg Wind
Orchestra

Lör

1/3

Tors
Ons

6/3
12/3

Tis
Fre

18/3
21/3

N.N.

vecka 12

Mån

24/3

Tis

25/3

Ons

26/3

FUO och kören Kors i taket konserterar i
Fristads Kyrka
Konsert: PianoPlus
19.00 Solistkonsert i Fristads folkhögskolans högtidssal
Klarinettdag i Borås
Fiolelever och Fristads orkesterförening
underhåller på Träffpunkt Skogslid
Konsertintroduktion till konserten med
Borås Symfoniker 25 mars
Elever träffer pianisten Hans Pålsson,
professor vid KMH
Konsert med Borås Symfoniker och Hans
Pålsson
18.30 Våffelkonsert med FJO och Stråkelever i La Bamba
Projektvecka: Sjörövarfabbe, Karlsson och
Georg Riedel - Musik från Astrid Lindgrens värld

Februari
Ons
Lör

Mars

12/4

Ons

30/4

Manifestation mot Rasism
FUO musicierar och paraderar
Valborgsfirande med FJO, FUO och stråkelever på stationscenen och i Borgstena

Maj
Fre-Lör
Sön

16/5-17/5
18/5

Fre-Sön
Lör
Tis
Tors

23/5-25/5
24/5
27/5
29/5

FUO reser till Norges nationaldag
Fiolelever och Borås spelmanslag underhåller vid Mölarps kvarn
RUM-festival i Västerås
Musikens dag i Fristad
FUO spelar på veteranbilsträff i Borås
Kyrkokonsert med brasseleverna

Juni
Ons

4/6

Tors-Fre
Tis-Lör

12/6-13/6
17/6-21/6

Sön-Mån

22/6-23/6

Musikskolans sommaravslutning på stationsscenen
skolavslutningar
Heidenheims Ungdomsorkester från Tyskland på besök i Fristad
FUO åker till Oldenburgs Gildefest i
Tyskland

Emir Horozic
Slagverk
Robert Petersson
Gitarr, Elgitarr
Mobil: 0768-88 57 72
Fredrik Plumppu
Trumpet, Valthorn, Baryton, Trombon, Tuba
Mobil: 0768-88 57 89
Stina Spets
Violin, Altviolin, Cello
Mobil: 0768-88 57 70

Besök oss gärna!
Musikens Hus
Stora vägen 4
Fristad

Mu
sik
sko
la

Lör

Annika Baetge
Piano, Blockflöjt, Ackompanjemang, Musikteori
Mobil: 0768-88 57 88

ads

April

Ann-Katrin Oscarsson, kontaktlärare
Tvärflöjt, Sång, Kör, Oboe
Mobil: 0704-55 77 68

Ny
het
er f
rån
Fr i
st

31/3-4/4

Ulf Holmestrand, kontaktlärare
Klarinett, Saxofon, Fagott
Mobil: 0704-55 88 08

Ins
pir
atio
n

Mån-Fre

Vi som jobbar här

boras.se/fristadsmusikskola

Vårtermin 2014

Fristads Musikskola
Liten skola – stort engagemang

Bild: Peder Gjersøe, Tønsbergs Blad

Resebiljett ingår: Fristads Ungdomsorkester på
resande fot
Ingen hade nog väntat sig att det skulle få så mycket uppmärksamhet att
den norska kommunen Andebu bjöd in en svensk orkester – Fristads Ungdomsorkester (FUO) – till att leda det traditionella nationaldagståget
den 17 maj 2013. Inte bara Aftonbladet utan till och med ett norskt
TV-team kom till Fristad och rapporterade om vår orkester. De 35 orkestermedlemmar mellan 12 och 25 år som var med på detta äventyr, välkomnades
varmt av norrmännen och levererade så bra att de återigen fick en inbjudan
från Andebu kommun till 17 maj i år.

Fristads Musikskola erbjuder ett brett utbud av musikundervisning till barn och vuxna som bor i Fristad och i de kringliggande orterna.
Vi har cirka 300 elever i enskild undervisning. Många av de deltar i en av
våra många ensembler. Dessutom samarbetar vi med grundskolorna i
fristadsområdet vilket gör att våra sju musikpedagoger träffar omkring 550
elever varje vecka.
Ett viktigt stöd i vår verksamhet är föreningen Musik i Fristad som hjälper
till vid olika evenemang både organisatorisk och ekonomisk.
Vår verksamhet är en viktig del i Fristads samhällsliv och vi har ett bra samarbete med flera andra aktörer i Fristad, Sverige och Europa för att skapa de
bästmöjliga förutsättningar för våra elever och för att berika livet i Fristad.

Men Norge är bara ett av FUOs resemål under 2014. Musikskolan utvecklar
ett internationellt samarbete med Musikskolan i Heidenheim i södra Tyskland, för att ungdomar ska träffas och utbyta kunskap om musik och njuta
av den gemenskapen som musicierande skapar. Under 2014 sker utbytet
mellan våra ungdomsorkestrar – Heidenheims ungdomsorkester besöker oss
i midsommarveckan och FUO återkopplar med ett besök i Tyskland under
höstlovsveckan. De kommande åren ska detta partnerskap utvecklas för att
ännu fler av våra elever ska gynnas av Fristad Musikskolans internationella
kontakter.

Melodifestivalstämning i Fristads kyrka
I höstas träffades ett gäng fiol-, altfiol-, cello- och kontrabaselever från
Fristads Musikskola och Borås Kulturskola tillsammans med deras lärare i
Musikens Hus för att lära känna varandra, lära sig nya låtar och det ena eller
andra knepet på instrumentet. Under hela dagen jobbade de 25 mellanstadieeleverna mot dagens höjdpunkt: en kvällskonsert i Fristads kyrka. Utmaningen var inte en liten sådan: att bara ha en dag på sig är inte mycket tid
för att bygga upp ett gemensamt konsertprogram om man aldrig har träffats
förut. Men de unga musikerna var taggade och framförde melodier av Ludwig van Beethoven, Antonín Dvořák och melodifestivalsvinnarlåten ”Only
teardrops” inför en begeistrad publik.

Sjörövar-Fabbe möter Karlsson från taket
Sjörövar-Fabbes farfars far, Karlsson från taket och Emil – vem känner inte
till dessa klassiker och deras kända melodier? Georg Riedel heter han som
har skrivit alla dessa låtar till Astrid Lindgrens populära barnboksfilmer och
många fler. Hans 80-årsdag i år är anledningen till att Fristad Musikskola
hyllar honom med en projektvecka i slutet av mars. Asklandaskolans mellanstadiekör tillsammans med musikskolans lärarensemble ska ordna en projektvecka där de älskade barnbokshjältarna ger sig ut på en musikalisk resa
genom Astrid Lindgrens och Georg Riedels värld.
Konserterna äger rum i Fristads Missionskyrka och entrén är gratis.

