
Kompetenta 

instruktörer 
• • • 

Dessa kommer medverka 

på utvalda repetitioner 

under terminen. 

tvärflöjt 

Nina Jönsson – Malmö 

oboe 

??? - ??? 

klarinett 

Jeanette Eliasson Dahl - 

Lomma 

saxofon 

??? - ??? 

fagott 

Lucia Amerise - Malmö 

valthorn 

Michal Stasiak - Malmö 

trumpet 

??? - ??? 

trombon & tuba 

Erik Hjalmarsson – Trelleborg 

slagverk 

Lukas Elgmo - Kristianstad 

 

Fler spelmöjligheter… 
…och en chans att musicera i större blåsorkester!  

Att spela ihop är något av 

det roligaste som finns. 

Därför vill vi skapa fler 

förutsättningar för dig att 

träffa andra som också 

brinner för musik. Spelar du 

redan blåsorkester 

någonstans i Skåne? Det 

tycker vi är superbra.  

Kanske saknar du 

någonstans att spela? 

 Genom att föra samman 

elever från kulturskolor 

över hela Skåne får vi en 

blåsorkester som innehåller 

inte bara de instrument 

som kanske saknas på en 

mindre skola, utan vi ökar 

även numerären och kan 

spela lite mer utmanande 

musik.  

Nivå och målsättning 
Orkestern vänder sig till dig som spelar ett blås- eller 

slagverksinstrument och har fyllt 14 år. Man förväntas komma 

väl förberedd till repetitionerna som äger rum en lördag i 

månaden kl. 10-15. Vi försöker flytta omkring i Skåne, men 

startar inledningsvis i Vellinge. Det kommer inte vara några 

provspelningar till hösten, men får vi väldigt många 

anmälningar på ett och samma instrument kan vi vara tvungna 

göra en åldersmässig gallring. Har man kommit med förväntas 

man närvara på samtliga repetitioner. Terminen avslutas med en 

konsert första helgen i december. Sedan hoppas vi på en 

fortsättning under våren 2020. 

Vi vill att regionsorkestern ska bli ett speltillfälle 

utöver det vanliga. Den kan aldrig ersätta den 

regelbundna orkesterträningen på din ordinarie 

kulturskola 

Skånsk regionorkester 
Jon.k.lundberg@vellinge.se HT 2019       

 



 

Repetitions- 

datum 
• • • 

28 september 

19 oktober 

9 november 

7-8 december 

 

 

Dirigent 
• • • 

Jon Lundberg arbetar som 

klarinett- och saxofonpedagog 

på kulturskolorna i Vellinge 

och Skurup, där han även leder 

tre orkestrar från nybörjarnivå 

upp till avancerad.  

Han har en musikerutbildning 

från högskolorna i Malmö och 

Köpenhamn, och en 

dirigentutbildning på 

musikhögskolan i Ingesund.  

 

 

 Vi ser fram mot din ansökan. Varmt välkommen!  

 

Repertoar 
Ambitionen är spela musik antingen skriven direkt 

för blåsorkester, alternativt arrangerad av erfarna 

arrangörer. Det ska helt enkelt låta bra om det vi 

spelar. Bl.a. planerar vi för följande verk. Lyssna 

gärna på dem om du är nyfiken: 

 

Oregon – Jacob de Haan 

Underlige aftenlufte – Carl Nielsen 

March ur Suite no 2 – Gustav Holst 

Anmälan och frågor 
Intresseanmälan görs på  www.malmohus.rum.se. 

Frågor ställs till jon.k.lundberg@vellinge.se. Du kan 

naturligtvis även prata med din lärare eller med någon 

av instruktörerna.      

Listan på instruktörer kommer naturligtvis fyllas på, 

både där vi i dagsläget inte har ett klart namn, men 

även på instrument där det redan finns en pedagog.  

 

Lundberg, Jon 

Jon.k.lundberg@vellinge.se 

Anmälan: www.malmohus.rum.se 
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