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Konserter, tävlingar, seminarium och utställning



Välkommen till Svenska 
Brassbandfestivalen 2016!
Välkommen till årets brassbandfestival som hålls 11-12 
november i Värnamo. Svenska Brassbandfestivalen är 
en helg full med musik och möten mellan brassmusi-
ker 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). I års finns dessutom två 
klasser för band som vill delta utan att tävla; Framåt 
Brass-klass och Festivalklass. Festivalens aktiviteter hålls 
i Arken (Pingstkyrkan)och i Missionskyrkan, 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

”Brassbands in the past, 
the present and the future”
Seminarium med Frank Renton

Frank Renton är en av Storbritanniens mest 
kända och kunniga brassmusiker med 
erfarenhet inom en rad områden. Han 
har gjort sig känd såväl som framgångsrik 
musiker, dirigent och domare, som radio-
pratare och programvärd. I 18 år har han 
varit värd för programmet ”Listen to the 
band” i BBC radio.
Karriären började som trumpetare i British 
Army och fortsatt med dirigentuppdrag 
runt om i Europa innan han återvände 
till England som Director of Military Music 
School in York. Han har bl a dirigerat Gri-
methorpe Colliery Band, arbetat med BBC 

Concert Orchestra and BBC Radio Orchestra, och också skrivit 
och producerat att antal musikprogram för BBC radio.

År 1985 blev Renton Principal Conductor vid Royal Artillery 
Orchestra i London, 1988 erbjöds han anställning både som 
Principal Director of Music for the Army och Director of the Royal 
Military School of Music at Kneller Hall. Samtidigt fick han inbjud-
ningar att gästdirigera över hela världen. 
Frank Renton har en rik källa att ösa ur när det gäller brassband-
kunskap. Missa inte tillfället att höra honom dela med sig av 
både historia och nutid. (Seminariet hålls på engelska.)

Éowyn Brassband

Éowyn brassband är Sveriges enda kvinnliga brassband och 
startades i Göteborg 2013. Bandet, som består av musikanter 
från olika delar av Sverige, har bland annat spelat på Pingst-
brass årskonferenskonsert 2013 och på Mimers trumpetdagar 
tillsammans med Magnus Johansson 2015. Bandet är namngett 
efter Tolkiens karaktär Éowyn, som förklädd till man strider mot 
ondskans armé och motbevisar allas tankar kring kvinnor i krig 
när hon blir hjältinna på slagfältet. Éowyn brassband har som 
vision att inspirera till mångfald inom brassbandsvärlden och 
att uppmuntra alla, särskilt kvinnor, att spela just brassband. För 
detta arbete tilldelades bandet och dess initiativtagare Malin 
Stenseke Arup Iris-stipendiet 2014.

Dirigent för Éowyn Brassband är Martina Norén, vars dirigerings-
karriär tog fart med en kurs för unga kvinnor vid namn ”Dirigent!” 
under 2015. Utöver dirigering studerar Martina till klassisk trumpe-
tare vid Högskolan för scen och musik. Hon har tidigare varit prin-
cipal i Éowyn Brassband och har även suttit som solokornettist i 
Windcorp Brassband.  Att komponera och arrangera musik är 
ännu ett intresse och Martina har bl.a. skrivit stycken till Hemvär-
nets musikkår Göteborg, Göteborg Wind Orchestra och Éowyn 
Brassband. 

Minibrassfestival
Brassbandfestivalen är en mötesplats för alla brassmusikanter 
oavsett ålder och färdighet. Därför är också de unga musikan-
ternas deltagande en viktig del av festivalen. Här får elevgrup-
per 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 galakon-
serten. Gemensamt boende och mat ordnas för minibrassgrup-
per under förutsättning att de åtföljs av egna ledare. 

Eikanger-Bjørsvik Musikklag 

Det är en glädje att till årets festival få välkomna Eikanger-Bjør-
svik Musikklag (EBML) från den Norska västkusten utanför Bergen. 
EBML har i många år varit ett av de ledande brassbanden i 
Europa och genom hög musikalisk kvalitet och stor variation i 
repertoar har bandet gjort sig känt lång utanför hemlandet. Ban-
det har turnerat i England, Skottland, Wales, Danmark, Schweiz, 
Österrike, Nederland och Belgien. Men Brassbandfestivalen i 
Värnamo är EBMLs första besök i Sverige. 

Eikanger-Bjørsvik är det i tävlingssammanhang mest framgångs-
rika brassbandet i Norge; 14 NM-titlar, 2 EM-titlar, 15 segrar i 
underhållningstävlingen Siddis Brass, 2 triumfer i TV-konkurransen 
Resonans och 8 segrar i Grenland International Brass Festival. 
Säsongen 2011/2012 följde NRK bandet och några av dess med-
lemmar med och utan instrument. Det resulterade i dokumen-
tärserien ”Brassgalen” som sändes i SVT sommaren 2014.

Reid Gilje är Eikanger-Bjørsviks ordinarie di-
rigent. Han är en allsidig musiker med bak-
grund som kornettist från Stavanger Brass 
Band, Krohnengen Brass Band, Norges 
Nasjonale Ungdomskorps och H.M.Kong-
ens Gardes Musikkorps. Han har också varit 
flygelhornist i  Norges Ungdoms Brassband 
och i Eikanger-Bjørsvik. Reid Gilje är också 
en mycket produktiv arrangör och kompo-
sitör i brassbandssammanhang.

Provspelning för EYBB-European 
Youth Brass Band
Svenska Brassbandförbundet har varje år möjlighet att sända 
svenska deltagare till European Youth Brass Band (EYBB). År 2017 
genomförs EYBB i samband med Brass-EM i Oostende i Belgien 
veckan 22 – 30 april. Provspelning för plats i EYBB genomförs 
fredagen 11 november kl. 14.00. 

Sökande ska vara:
• Intresserad och kunnig musikant på brassinstrument 
 eller slagverk.
• Född 1996-1999.
• Musikant i någon av SBBFs medlemsorkestrar.

Årets Eldsjäl 2016
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: 

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. 
2015 Hanna Törefors, Gnosjö och Lillemor Wickström, Hillerstorp

Nominering ska lämnas till styrelsen senast 30 september. 

Reservation för ändringar

Preliminärt program 2016
Fredag 11 november
14.00 Provspelning till European Youth 
 Brass Band (Oostende, Belgien 2017)

15.00 ”Brassbands in the past, the present 
 and the future”
  Seminarium med Frank Renton

17.00 Öppningsceremoni med Éowyn 
 Brassband, dirigent Martina Norén
 lottning för Elitdivision – 
 obligatoriskt. stycke

17.30 Framåt Brass-klass och Minibrasstävling 

21.00 Elitdivision tävling - obligatoriskt stycke

23.00 Nocturne i Svenska kyrkan, Värnamo
 Söderkårens Musikkår, 
 dirigent Torgny Hanson

Lördag 12 november
09.00 Tävling Division 1 och 2 
 Arken och Missionskyrkan

13.00 Festivalklass 

15.00 Elitdivision tävling – Fritt valt program

19.30 Galakonsert
 Eikanger-Bjørsvik Musiklag, 
 dirigent Reid Gilje
 Programvärd Frank Renton
 Festivalens minibrassare 
 Prisutdelning

Söndag 13 november
10.00 Brassgudstjänst i med Eikanger 
 Björsvik Musikklag,
 i Åsenhöga Missionskyrka



Division Minibrass – fredag kl. 17.30 
För ensembler och orkestrar där deltagarna är 
max. 15 år (som fyller 16 år tidigast den 11 novem-
ber 2016). 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). Tävlings-
program max.12 min. Obligatoriskt stycke Bellinzo-
na Castles av Etienne Crausaz. Spelordning lottas 
två veckor i förväg

Division 2 - lördag kl. 09.00 
Tävlingsprogram max 25 min. 
Obligatoriskt stycke: Legenda Rumantscha av 
Oliver Waespie ca 11 min
Spelordning lottas två veckor i förväg.

Division 1 – lördag kl. 09.00 
Tävlingsprogram max 25 min. 
Obligatoriskt stycke: Lake of the Moon av Kevin 
Houben, ca 11 min
Spelordning lottas två veckor i förväg

Division Elit - Arken fredag kl. 21.00
Obligatoriskt stycke: 
Chivalry av Martin Ellerby, ca 14,00 min
Spelordning lottas på öppningskonserten.

Division Elit – Arken lördag kl. 15.00 
Fritt valt program/stycke max 20 min.
Spelordning lottas lördag kl. 12.00 

Framåt Brass – öppen för alla!  
Fredag kl. 17.30  

Vår nyaste festivalgrupp är Framåt Brass-klassen. 
Den vänder sig till nybörjargrupper som vill vara med utan att tävla i Minibrassklassen. 

I Framåt Brass finns ingen åldersgräns och inget teststycke.  
Alla blåsinstrument är tillåtna. Gruppen spelar ett program om max 12 minuter. 
Ett pris lottas ut bland deltagande grupper, som inte rangordnas sinsemellan.

Festivalklass – delta utan att tävla!  
Lördag kl. 13.00

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.

Anmälan och information 

Anmälan gäller deltagande i festivalen, provspelning för EYBB, 
nominering till årets eldsjäl samt bokning av biljetter. 
Anmälan stänger 2016-09-30 
Deltagaravgifter och  biljetter faktureras. 
Från 2016.10.01 kl. 00.00 släpps resterande biljetter till allmänheten 
via mail olof@swemix.com.

Biljett- och deltagaravgifter:
Minibrass- och Framåt-Brass-klassen - 500,-/orkester. 
Division Elit, 1 och 2 samt Festivalklassen - 1.500,-/orkester.
Minibrasskort – 500,- /musikant (mat, logi och biljetter ingår)
Deltagarkort för musikanter i deltagande orkester: 150,-/musikant
Galakonsertbiljett till musikanter med deltagarkort: 170,-/musikant
Galakonsertbiljett till anhöriga: 270,-/person (rabatt i ” Sporthallen”)

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. 

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

För övrig information kontakta 
Berit Palmquist: beritpalmquist22@gmail.com 

070-344 45 68 eller 
Olof Forsberg: olof@swemix.com 070-5567411

Medlemskap i Svenska Brassbandförbundet 
kostar 500:-/orkester/år. Deltagande i festivalen förutsätter medlemskap 

(gäller ej Minibrass och Framåt Brass). 
Betala medlemsavgiften till Svenska Brassbandförbundet pg 14 47 91-1 

eller bg 341-4844.
Anmälan och biljettbeställning för deltagande band 
öppnar 2016.09.18 kl 18.00 och kan endast göras via 
hemsidan www.brassband.nu – Platserna till Galakonserten
i Arken delas ut i den ordning beställningarna kommer in.


