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SPETS 2019 - STOCKHOLM
Är du ungdom som vill utvecklas som ledare?
Då är RUM:s ledarskapsutbildning SPETS något för dig!
Här får du möjligheten och verktygen att skapa en
plattform för ett framgångsrikt ledarskap och forma ditt
personliga uttryck. Under tre helger i Stockholm får du
både kunskaper och vänner för livet!
14-15 september
19-20 oktober
23-24 november

Anmäl dig senast 25 augusti!
Mer info och anmälan hittar du på
www.rum.se

VMS 2019, 26-30 DECEMBER - KARLSKRONA

TILL ALLA VÅRA FÖRENINGAR!

Vintermusikskolan VMS 2019 – för musiker i alla åldrar!
I år storsatsar VMS och bjuder in den nederländska stjärnkompositören och dirigenten Johan de Meij. Han arbetar
i USA och anlitas över hela världen av blåsorkestrar i
världsklass. Johan de Meij har skrivit otaliga verk för blåsorkester och är en av de största blåsorkesterarrangörerna
genom tiderna.
Vintermusikskolan avslutas med en stor nyårskonsert
där den världskände trombonisten Håkan Björkman,
solotrombonist vid Sveriges Radios Symfoniorkester är
gästartist. Björkman kommer bland annat att framföra
“T-Bone Concerto” – komponerat av Johan de Meij.

Glöm inte bort att det nu under hösten är dags
att uppdatera ert medlemsregister och verksamhetsrapportera. Detta är ett måste för att
ni ska få ert föreningsbidrag och för att alla
medlemmar ska kunna söka individuella bidrag
för roliga aktiviteter!
Har ni frågor eller behöver hjälp?
Tveka inte att kontakta medlem@rum.se

@UNGMUSIKANT - TAKEOVER?
Har din förening något kul pågång som du vill visa
för alla andra RUM-medlemmar?
Då kan du få göra en Instagram Takeover!
Förhoppningsvis har du redan sett sommarens
alla fina Takeovers från flera av våra läger!
Om du missat dem, så gå in och kika och följ
@ungmusikant

Nytt för i år är att musiker i alla åldrar är välkomna. I år
vänder sig kursen också till cellister, kontrabasister och
harpister då en centraleuropeisk blåsorkestersättning
kommer att användas. Det kommer också hållas “master
classes” i arrangering, dirigering och komposition.

För att göra din egen Takeover, så hör av dig till
hanna.fred.ekman@rum.se

Som deltagare på Vintermusikskolan får du på slutet av
kursen möjlighet att provspela till Marinens Ungdomsmusikkår Kronan. Om du blir antagen till orkestern kommer
du få chansen att åka med på musikaliska äventyr runt
om i Sverige och utomlands - ta chansen!
Kursavgift: 1690 kr
Kursavgift RUM-medlem: 1190 kr
Mer info och anmälan hittar du på www.muk.se
Anmäl dig senast 22 november!

Johan de Meij

Håkan Björkman
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Blåslandslaget repeterar på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
Foto: Hanna Fred Ekman

BLÅSLANDSLAGET 2019

SAXOFONKURS 25-27 OKTOBER - UPPSALA

Vad får du om du sätter ihop 55 av Sveriges bästa unga blåsmusiker, åtta dagar med träningsläger
och fyra dagars turné? Landslaget i Blåsmusik!

I höst är det dags igen för Hässlö Saxofonkvartett (Jerker
Axelsson, Anders Nilsson, Johannes Thorell och Daniel Hedström)
att hålla en 3 dagars kurs i ensemblespel för saxofonister
på Uppsala Kulturskola. Den startar fredag den 25 oktober
kl.16.00 och avslutas söndag den 27 oktober kl.16.00 och
riktar sig till ungdomar över 15 år och vuxna amatörer.

Under tolv dagar i slutet av juli och början av augusti samlades 55 unga blåsmusiker i åldern 15-25 år
på Lunnevads Folkhögskola utanför Linköping för att bilda ett landslag. De kom från Sundsvall, Ystad,
Märsta, Lerum, Jönköping och många andra ställen. En sak hade de alla gemensamt: de hade sökt
och blivit uttagna till årets landslag efter provspelningar i vintras.
I början var det nervöst. Vissa var med för första gången, andra hade varit med i landslaget förut.
När de började repa släppte det mesta av nervositeten – de fokuserade på musiken och dirigenten
Helge Haukås. Så var det igång; åtta dagar träningsläger följdes av fyra dagar intensiv turné. Landslaget kämpade och höll sig på toppnivå under hela resans gång. De spelade fyra konserter på fyra dagar
och avslutade turnén med ett imponerande framträdande på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.
VM i Blåsmusik sker vart fjärde år i Kerkrade i Nederländerna, och då tävlar Landslaget i Blåsmusik
mot orkestrar från hela världen. Nästa VM är 2021. Kanske är du en av landslagsspelarna då?

Detta är en ensemblekurs och fokus ligger på att spela i mindre
grupper. Repertoaren sträcker sig från klassisk musik, via
populärmusik till jazz och målsättningen är att grupperna
själva skall kunna påverka repertoarvalet.
För mer info samt anmälan mailas senast den 1 september till:
blassax@outlook.com
RUM-anslutna ungdomar kan söka kursbidrag och resebidrag
i ert respektive RUM-distrikt

MUSIKPEDAGOGSYMPOSIUM 29-30 OKTOBER - STOCKHOLM

Boka redan nu!

MusikRUM 2020, 15-17 maj!
Anmälan öppnar 15 november 2019
All information finns att läsa på hemsidan
www.musikrum.se

Två intensiva dagar där pedagoger i musik- och kulturskolan får ta del av workshops och föreläsningar
och mötas för erfarenhetsutbyte och inspiration.
Du får också träffa utställare (noter, instrument mm) och delta i en festmiddag med god musikalisk
underhållning och möjlighet till jam!
Allt sker tisdag 29 oktober och onsdag 30 oktober under RUM Stockholms ledning i samarbete med
SMI i deras lokaler på Campus Flemingsberg, Huddinge.
OBS! Begränsat antal platser!
Anmäl dig senast 15 september! Mer info och anmälan hittar du på www.rum.se

Fler kurser
workshops
och events
		
hittar du på

www.rum.se/kalender/

