
 Verksamhetsberättelse Alla Breve, 2021/2022 

 Vi startade som vanligt, verksamhetsåret med läger på 
 Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa. Det blev mycket spelande 
 och marscherande och däremellan åt vi god mat och badade. 

 Förberedelserna inför Svensk Blåsmusikfestival startade så fort 
 läsåret kommit igång (23/8) och vi repeterade in ett 
 konsertprogram samt hade marschträning. 

 På Blåsmusikfestivalen 17 - 19 september hade vi konsert och 
 marscherade, var på workshop och lyssnade på andra konserter. 

 Nästa konsert var föräldraföreningens årsmöte, 20/10 och 
 terminen avslutades med julkonsert 6/12 i Folkungaskolans aula. 

 Vårterminen var äntligen som vanligt igen, efter pandemin, med 
 konsert på Valborg vid Tannefors slussar och parad på 1:a maj. Vi 
 marschtränade en hel del inför detta. 

 Fred 20 maj åkte vi på en efterlängtad orkesterresa till 
 Stockholm. Vi var där hela helgen och bodde på Zinkens damm. 
 När vi kom fram till Stockholm var vi först på studiebesök i 
 Musikhögskolans nya lokaler. Det var väldigt fina lokaler - vi fick 
 en guidad tur där och fick även trä�a en elev från Mjölby som 
 studerar där nu. 
 Vi hade en konsert på Bysis torg på söder och vi hann precis spela 
 klart innan det började regna. 
 På lördagen 21 maj deltog vi på Blåsmusikens dag och hade 
 konsert på Musikaliska:s fina scen, på Nybrokajen. Flera 
 orkestrar deltog och det var musik där hela dagen. Kvällen 
 spenderade vi på Gröna Lund. Det var ganska kallt - men det 
 gjorde inget! 



 På söndagen tog vi vår buss till Mynttorget vid slottet och fick en 
 guidad tur i Gamla stan. Därefter åt vi pizza och avslutade vår 
 resa med att titta på Hemvärnets musikkår, Östergötland, som 
 genomförde vaktparad vid slottet. 

 Resan blev väldigt lyckad och alla musikanter var väldigt nöjda. 
 Stort tack till de föräldrar som lade ned mycket tid på att planera 
 resan och de föräldrar som sedan följde med på resan och hjälpte 
 oss. 
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 Nedan bilder från Valborg, Tannefors slussar, parad 1:a maj samt 
 konsert på Musikaliska, Blåsmusikens dag 21 maj. 




