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MUSIKTEORI FÖR EN DAG! 19 OKTOBER

Har din förening något kul på gång 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

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

BLÅSLANDSLAGETBLÅSLANDSLAGET 2020! 2020!
Är du en ambitiös blåsare eller slagverkare? Vill du ha en utmaning och möjligheten att utvecklas tillsammans 
med likasinnade? Då ska du söka till Landslaget i Blåsmusik! Nästa sommar är tiden 28 juli till 8 augusti.

Du kan bli landslagsspelare genom att göra en provspelning, redan det en spännande utmaning. Provspelningarna sker från slutet av januari till 
början av mars, på många platser i landet, från Lund i söder till Piteå i norr. Om du blir uttagen till Landslagsspelare får du uppleva ett Landslags-
läger under åtta dagar och en efterföljande konsertperiod på fyra dagar. Landslaget leds av en professionell dirigent, Helge Haukås, som inte bara 
har en lång karriär som dirigent utan också undervisat i dirigering vid Grieg-akademien i Bergen. Till sin hjälp har han instruktörer på samtliga 
instrument som alla är erfarna orkestermusiker.

Landslaget är unikt i svenskt musikliv. En bättre blåsorkester finns 
knappast, eftersom förutsättningarna är helt unika för en amatör-
orkester. Repertoaren blir utmanande, besättningen blir fulltalig och 
nivån sätts av din egen förmåga.

Landslaget har funnits sedan 1975 men har haft olika namn under 
åren, som Nationsungdomsorkestern och RUM:s Blåsarsymfoniker. 
De flesta av landets professionella blåsare och slagverkare, och de 
flesta musiklärarna, har varit Landslagsspelare, även om de kallar det 
någonting annat. Av alla de ca. 2000 musikanter som under åren varit 
Landslagsspelare, har de flesta valt att fortsätta sitt musicerande som 
engagerade amatörer.

VM i Blåsmusik arrangeras vart fjärde år i Kerkrade i Nederländerna 
och då tävlar Landslaget mot orkestrar från hela världen. Vi bygger 
redan nu Landslaget för VM och vill du vara med då, så ta chansen nu!

@UNGMUSIKANT - TAKEOVER?

SPETS VÅREN 2020 - STOCKHOLM

Hur väljer man ackord till en melodi? Hur får man 
flera stämmor att låta bra tillsammans?

Det finns många skäl till att träna på musikteori. 
Om du ska skriva ett arrangemang eller helt egen 
musik kan du med rätt kunskap få tonerna att låta 
så bra tillsammans som du skulle önska.

19 oktober bjuder Uppsaladistriktet in både med-
lemmar och övriga till kursdag i Uppsala.  Träffa 
RUM:mare, andra musikintresserade och utveckla 
dina kunskaper i musik. 
RUM Uppsala bjuder alla anmälda på Lunch!
Kursledare är Julia Atrell, student som tillvardags 
läser musikteori vid Uppsala universitet. På fritiden 
leder hon en damkör på Norrlands nation.

Anmäl dig senast 15/10! Mer info hittar du på 
www.uppsala.rum.se

Anmälan öppnar tisdagen 7 januari 2020 och är öppen 
fram till måndagen den 3 februari 2020. 

MusikRUM Västerås är RUM:s egen festival och den är unik. Den är unik då 
det är deltagarnas egen festival. MusikRUM är väl etablerad i musik- och kul-
turskole-Sverige. Festivalen genomförs 15-17 maj 2020 för tolfte gången i Väs-
terås.

Under festivalens gång hålls flertalet tävlingar och mästerskap i musikens 
tecken. Utöver dessa tävlingar arrangeras olika konserter, workshops samt 
en gemensam parad för orkestrar att delta i. Varje orkester som vill får också 
möjlighet att att hålla i en egen konsert på en av stadens flera scener. 
Boende sker i skollokaler och mat finns för de som anmäler sig.

I år kommer festivalen gästas av Marinens Musikkår, en av Sveriges tre professionella militärmusikkårer med 30 heltidsanställda musiker. Kåren, 
som är stationerad i Karlskrona, grundades i sin moderna form 1862 men räknar sina anor från 1680-talet. Orkestern har tidigare benämnts 
bl.a. Flottans musikkår och Flottans musikkår i Karlskrona. 
Mer info om festivalen och anmälan hittar du på www.musikrum.se

MusikRUM 15-17 maj!

Marinens Musikkår                                                           
Foto: Jörgen Ragnarsson

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 kunskaper 
och vänner för livet! 
Du kan söka bidrag för avgiften hos ditt distrikt.
Kika på hemsidan för datum och anmälan till 
vårens omgång av SPETS!
www.rum.se/var-verksamhet/utbildning

VäggVägg
   5 · 2019

Delfinalerna pågår 1-4 januari 2020 och finalen går av stapeln 
söndag den 5 januari i Göteborgs konserthus där fyra finalister 
ackompanjeras av Göteborgs Symfoniker. Allt avslutas med en 
konsert den 6 januari på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. 
Vinnaren kammar hem 50 000 kr och har chans att bli Sveriges 
representant i Eurovision Young Musicians 2020.

Ett stort Grattis och Lycka Till önskar vi våra utvalda RUM:mare!

Alexander Warvne - Klarinett, Västra Götalands Ungdomssymfoniker 
& Vargöns Ungdomsorkester
Emma Lörstad - Tvärflöjt, SUSO Stödförening
Klara Borgqvist - Oboe, Nordiska Musikgymnasiets Elevförening
Love Herrdahl - Piano, Kulturföreningen Semibrevis
Marcus Cederholm - Klarinett, Marinens Ungdomsmusikkår
Oskar Back - Trumpet, Marinens Ungdomsmusikkår

DE TÄVLAR I POLSTJÄRNEPRISET 2020
Nu går startskottet för en ny tävlingsomgång av 
Polstjärnepriset. 19 unga lovande musiker har blivit 
antagna varav sex är RUM-medlemmar!

Blåslandslagets avslutningskonsert på Kungliga Musikhögskolan 2019                                                         
Foto: Hanna Fred Ekman

STÄMMA 2019STÄMMA 2019
16-17 november har RUM 16-17 november har RUM 

stämma i stockholm! stämma i stockholm! 
Är du nyfiken på stämman Är du nyfiken på stämman 

och vill vara med, och vill vara med, 
kontakta ditt RUM-distrikt.kontakta ditt RUM-distrikt.


