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Konserter, tävlingar, seminarium och utställning



Välkommen till Svenska 
Brassbandfestivalen 2017!
Välkommen till årets brassbandfestival som hålls 10-11 
november i Värnamo. Svenska Brassbandfestivalen är 
en helg med musik och möten mellan brassmusiker från 
hela Sverige. Festivalen innehåller konserter, utställning-
ar, seminarier och tävlingar. I år arrangeras tävlingar i 
följande divisioner: Elit, 1, 2 samt minibrass (för deltaga-
re tom 15 år). I års finns dessutom två klasser för band 
som vill delta utan att tävla; Framåt Brass-klass och 
Festivalklass. Festivalens aktiviteter genomförs 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

Reservation för ändringar

Preliminärt program 2017
Fredag 10 november
14.00 Provspelning till European Youth Brass 
 Band (Utrecht, Holland 2018)

15.00 Rekrytering av nybörjare 
 – hur börjar man? 
 Seminarium med Steven Legge
 Till detta seminarium söker vi 10-12 
 personer som aldrig har spelat förut, 
 gärna både barn och vuxna. 
 Här har ni chansen att rivstarta ett 
 nytt minibrass. Anmäl intresse av att 
 delta till Berit Palmquist

17.00 Öppningsceremoni och 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 Kent Jonsson

Lördag 11 november
09.00 Tävling Division 1 och 2 Arken 
 och Missionskyrkan

12.00 Festivalklass 

15.00 Elitdivision tävling – Fritt valt program,

19.30 Galakonsert
 Harmonic Brass från München
 Solna Brass, dirigent Emil Björklund
 Arfon Owen, althorn
 Festivalens minibrassare 
 Prisutdelning



Rekrytering av nybörjare, 
Seminarium med Steven Legge

Den engelske trom-
bonisten och peda-
gogen Steven Legge 
har lång erfarenhet av 
att jobba med rekry-
tering och utbildning 
av unga blåsare.  Han 
har också utformat 
ett eget undervis-
ningsmaterial – Music 
Marvels. I det här 
seminariet visar han, 
på sitt eget unika sätt, 
nybörjare hur man får 
ljud i instrumentet och 
hur man kan börja 
spela tillsammans.

Till detta seminarium söker vi 10-12 personer som 
aldrig har spelat förut, gärna både barn och vuxna. 
Här har ni chansen att rivstarta ett nytt minibrass. 
Anmäl intresse av att delta till Berit Palmquist.

Provspelning för EYBB-European 
Youth Brass Band
Svenska Brassbandförbundet har varje år möjlighet 
att sända svenska deltagare till European Youth 
Brass Band (EYBB). År 2018 genomförs EYBB i sam-
band med Brass-EM i Utrecht Holland under veckan 
28 april- 6 maj. Provspelning för plats i EYBB genom-
förs fredagen 10 november kl. 14.00. 

Sökande ska vara:
• Intresserad och kunnig musikant på 
 brassinstrument eller slagverk.
• Född 1997-2000.
• Musikant i någon av SBBFs medlemsorkestrar.

Årets Eldsjäl 2017
Uffes Blås stipendium till ”Årets Eldsjäl” kommer att 
delas ut under festivalen. Ta chansen att nominera 
personer som genom sin insats för brassbandrö-
relsen 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
2016 Bertil Andersson, Järfälla Brass Band

Nominering ska lämnas till styrelsen senast 
30 september. 

Galakonsert

Galakonserten inleds av förra årets vinnare Solna 
Brass med sin ordinarie dirigent Emil Björklund. Un-
der 45 år har Solna Brass haft regelbunden verk-
samhet och bandet har hela tiden funnits i toppen 
av den Svenska Brassbandrörelsen. Genom kreativt 
repertoarval och händelserik konsertaktivitet var 
Solna Brass redan från start föregångare och inspi-
ratörer för många brassband i Sverige. Som solist 
medverkar

Arfon Owen på altorn. Multi-
instrumentalisten Arfon Owen 
bor för närvarande i Stavang-
er där han spelar i Stavanger 
Brassband och arbetar som 
lärare och dirigent.

Från München kommer brasskvintetten Harmonic 
Brass som är kvällens huvudnummer. Ensemblen, 
som startade 1991, turnerar över hela världen och 
gör ca. 120 konserter varje år. 

Ett omväxlande program utlovas och ensemblen 
beskrivs som en riktig ”Feel-Good Ensemble”. De 
fem musikerna är Hans Zellner trumpet, Elisabeth 
Fessler trumpet, Andreas Binder valthorn, Thomas 
Lux trombon och Manfred Häberlein, tuba.

Minibrassfestival
Brassbandfestivalen är en mötesplats för alla brassmusi-
kanter oavsett ålder och färdighet. Därför är också de 
unga musikanternas deltagande en viktig del av festiva-
len. 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.



Division Minibrass – fredag kl. 17.30 
För ensembler och orkestrar där deltagarna är 
max. 15 år (som fyller 16 år tidigast den 10 novem-
ber 2017). 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 A Ca-
thedral Suite av Stuart Johnson, ca 3 min.  
Spelordning lottas två veckor i förväg

Division 2 - lördag kl. 09.00 
Tävlingsprogram max 25 min. 
Obligatoriskt stycke Second Suite in F av 
Gustav Holst arr. Sydney Herbert, ca 11 min
Spelordning lottas två veckor i förväg.

Division 1 – lördag kl. 09.00 
Tävlingsprogram max 25 min. 
Obligatoriskt stycke: Chorale and Variations 
av Leighton Lucas, ca 10 min
Spelordning lottas två veckor i förväg

Division Elit - Arken fredag kl. 21.00
Obligatoriskt stycke: 
Pageantry av Herbert Howells, ca 13,30 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  

Framåt Brass - klassen 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. 12.00

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 kl.24.00
Deltagaravgifter och biljetter faktureras. Biljetter återköps ej.
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

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 2017.09.17 kl 18.00 och kan endast 
göras via hemsidan www.brassband.nu


