Svenska
Brassbandfestivalen
Värnamo 13-14 november 2015

Välkommen till Svenska Brassbandfestivalen 2015
Välkommen till årets brassbandfestival som i år hålls 13-14 november i Värnamo. Svenska Brassbandfestivalen är en helg
full med musik och möten mellan brassmusiker från hela Sverige. Festivalen innehåller konserter, utställningar, seminarier
och tävlingar. I år arrangeras tävlingar i följande divisioner:
Elit, 1, 2 samt minibrass (för deltagare tom 15 år). Dessutom
inbjuder vi till en festivalklass som är öppen för alla band som
vill delta i festivalen utan att tävla. De flesta av festivalens aktiviteter hålls i Arken (Pingstkyrkan) Värnamo.
Brassbandfestivalen är en viktig mötesplats för svenska brassmusiker och vi hälsar alla intresserade - orkestrar, publik och
enskilda deltagare, välkomna att spela, lyssna och umgås.
Svenska Brassbandförbundet, Styrelsen

Preliminärt program 2015
Fredag 13 november

Lördag 14 november

14.00 Provspelning till European Youth
Brass Band (Lille, Frankrike 2016)

09.00 Tävling Division 1 och 2

15.00 Seminarium med
Professor Edward Gregson
17.30 Öppningskonsert med Windcorp
Brass Band, dirigent Gary Cutt.
Solister Glenn van Looy, eufonium och
Lucy Cutt, flygelhorn
Lottning för Elitdivision – obl. stycke

12.00 Festivalklass
15.00 Elitdivision tävling –
Fritt valt program
20.00 Galakonsert
Willebroek Band, dirigent Franz Violet
Festivalens minibrassare
Prisutdelning

18.30 Minibrasstävling
21.00 Elitdivision tävling - obligatoriskt
stycke
23.00 Nocturne i Svenska kyrkan,
Värnamo

Reservation för ändringar

Professor Edward Gregson
Vi gläder oss åt att som årets
hedersgäst få hälsa kompositören professor Edward Gregson. Professor Gregson har
haft en avgörande betydelse
i förnyandet av brassbandrepertoaren framför allt under
1970- och 1980-talen. Många
av hans brassbandkompositioner räknas idag som klassiker
och några av dem kommer vi
att få höra som teststycken under festivalens tävlingar. Men han har också skrivit
musik för symfoniorkester, kör, solokonserter för olika
instrument samt musik för film, TV och teater. Professor Gregson besökte Sverige första gången 1975, då
som gästdirigent på Sommarmusikskolan i Jönköping
till vilken han också komponerade en egen marsch,
som senare gavs ut med titeln A Swedish March.
Under åren 1976-1996 var han anställd på Goldsmiths
College, University of London och därefter på Royal
Northern College of Music in Manchester fram till
2008 då han pensionerade sig för att få mer tid för
att komponera.

Windcorp Brassband
I festivalens öppningskonsert uppmärksammar vi att
Windcorp Brassband detta år firar sitt 10 årsjubileum.
Sedan bandet grundades har de etablerat sig som
det mest framgångsrika svenska brassbandet under
2000-talet. Inte mindre än 7 gånger har de tagit hem
titeln Svenska Mästare. Windcorp Brassband har
samarbetet med en lång rad svenska och internationella dirigenter och solister och de har två gånger
representerat Sverige vid Europamästerskapen för
brassband.
Windcorp Brassband dirigeras vid detta tillfälle av
Gary Cutt och som solister medverkar Glenn van
Looy, eufonium och Lucy Cutt, flygelhorn - båda
medlemmar av Brighouse & Rastrick Band.

Brassband Willebroek

 illebroek har varit belgiska mästare 19 gånger.
W
De blev Europamästare första gången 1993 och de
korades också som EM-segrare 2006 och 2007. De
har placerats på andra plats vid Brass-VM 2001 och
2005. Den senaste framgången var en andra plats i
årets Europamästerskap i Freiburg då bandet besegrades med endast en poäng.

Franz Violet är utbildad trumpetare och har bland

annat varit anställd vid Brysseloperan och hos Belgiska Radions Symfoniorkester. Efter några år tog han
dock beslutet att lämna orkestervärlden och istället
ägna sig åt det han älskade mest inom musiken brassband och undervisning. Sedan dess har fokus
legat på hans elever vid Willebroeks Musikaliska akademi och på Brassband Willebroek.

Minibrassfestival
Brassbandfestivalen är en mötesplats för alla brassmusikanter oavsett ålder och färdighet. Därför är
också de unga musikanternas deltagande en viktig
del av festivalen. Här får elevgrupper och minibrass
träffas och spela för och med varandra. På fredagskvällen kan alla minibrass som vill, ställa upp i en
egen tävling. Under lördagen blir det gemensamma
aktiviteter och repetitioner, som leder till framträdande på den stora galakonserten. Gemensamt
boende och mat ordnas för minibrassgrupper under
förutsättning att de åtföljs av egna ledare.

Provspelning för EYBB –
European Youth Brass Band
Svenska Brassbandförbundet har varje år möjlighet
att sända svenska deltagare till European Youth
Brass Band (EYBB). År 2016 genomförs EYBB i samband med Brass-EM i Lille Frankrike under veckan 23
april – 1 maj. Provspelning för plats i EYBB genomförs
fredagen 13 november kl. 14.00.
Sökande ska vara:
• Intresserad och kunnig musikant på brassinstrument eller slagverk.
• Född 1995-1998.
• Musikant i någon av SBBFs medlemsorkestrar.

Årets Eldsjäl 2015
Uffes Blås stipendium till ”Årets Eldsjäl” kommer att
delas ut under festivalen. Ta chansen att nominera
personer som genom sin insats för brassbandrörelsen
i Sverige har gjort sig förtjänt av titel ”Årets Eldsjäl”.
Priset har tidigare delats ut till:

Årets gästande orkester, Brass Band Willebroek från
Belgien, grundades 1979 av nuvarande ledare Franz
Violet. Deras historik vittnar om ett målmedvetet
byggande till att bli ett band i världsklass och som
också kunnat hålla sig kvar i toppen. Brass Band

• 2009 Mats Svensson, Södertörns Brassband
• 2010 Lars Lerne, Solna Brass
• 2011 Ulrik Lundquist, Bors Brassband
• 2012 Thor-Leif Lindén, Halmstad Brass
• 2013 Håkan Johansson, Värnamo Missionskyrkas Brassband
• 2014 Bo Jennesjö, Frälsningsarméns Musikkår,
Lidköping
Nominering ska lämnas till styrelsen senast 30 september.

Festivalklass – Delta utan att tävla!
Festivalklassen är en öppen klass där alla brassband, oavsett nivå och storlek, kan
delta utan att tävla med varandra. Orkestern framför ett fritt valt program om max
20 min. De brassband som så önskar kan få skriftliga kommentarer av en sakkunnig
bedömare. Grupperna rangordnas inte. Ett pris lottas ut bland Festivalklassens band.

Tävlingar
Brassbandfestivalens tävlingar genomförs i tre divisioner samt minibrassklass.
Tävlingstiden räknas från inslag av första stycket till avslag av det sista.
Programmet skall genomföras utan presentation från de deltagande banden.
Öppen bedömning i minibrassklassen. Sluten bedömning i övriga divisioner.
Division Minibrass

Division 1 – lördag kl. 09.00 (preliminär tid)

För ensembler och orkestrar där deltagarna
är max. 15 år (som fyller 16 år tidigast den 13
november 2015). I grupper upp till 10 personer
får två vara över 15 år. I grupper över tio
personer får tre vara över 15 år (dirigenten
räknas inte). Tävlingsprogram max.15 min.

Tävlingsprogram max 25 min.
Obligatoriskt stycke: Occasion av Edward
Gregson, ca 11 min.
Spelordning lottas två veckor i förväg.

Obligatoriskt stycke: sats 9,13,14 och 18 ur
New Horizons for Beginner Brass Ensemble av
Edward Gregson (ca 5 min).
Spelordning lottas två veckor i förväg.

Division Elit - Arken fredag kväll kl. 21.00
Obligatoriskt stycke: Dances and Arias av
Edward Gregson, ca 14 min
Spelordning lottas på öppningskonserten.

Division 2 - lördag kl 09.00 (preliminär tid)

Division Elit – Arken lördag kl. 15.00

Tävlingsprogram max 25 min.

Fritt valt program/stycke max 20 min.

Obligatoriskt stycke: Partita av Edward
Gregson, ca 11 min. Spelordning lottas två
veckor i förväg.

Spelordning lottas lördag kl. 12.00.

För information/beställning av obligatoriska stycken www.ulid.se
mail ulid@telia.com tel. 036-36 24 78

Medlemskap i Svenska Brassbandförbundet
kostar 500:-/orkester/år. Deltagande i festivalen
förutsätter medlemskap (gäller ej minibrass).
Betala medlemsavgiften till Svenska Brassband
förbundet pg 14 47 91-1 eller bg 341-4844.
Anmälan och information
Anmälan till festivalen, provspelning för EYBB, nominering till årets eldsjäl samt
bokning av biljetter ska vara insänt senast 30 september. Priser och anmälnings-blanketter
finns på SBBFs hemsida www.brassband.se. Deltagaravgifter och biljetter faktureras.

OBS! – Anmälan kan endast ske digitalt. Anmälningsblanketter och biljetter för
deltagande band aktiveras på hemsidan www.brassband.nu 2015.09.01 kl 00.00 och finns
tillgängliga fram till 2015.09.30 kl 24.00. Biljetterna reserveras i turordning utifrån beställning
via hemsidan. Från 2015.10.01 kl 00.00 släpps resterande biljetter till allmänheten.
För övrig information kontakta Berit Palmquist, berit.palmquist@missionskyrkan.se
070-344 45 68 eller Olof Forsberg olof@swemix.com 0370-33 32 03

