
Välkommen till årets brassbandfestival som hålls 8-9 novem-
ber i Värnamo. Brassbandfestivalen är en helg full med musik 
och möten mellan brassmusiker från hela Sverige. Festivalen 
innehåller konserter, utställningar, seminarier och tävlingar. 
SBBF arrangerar i år tävlingar i följande divisioner: Elit, 1, 2 
samt minibrass (för deltagare tom 15 år). Dessutom inbjuder 
vi till en festivalklass öppen för alla band som vill delta utan 
att tävla. Det mesta av festivalens aktiviteter hålls i Arken 
(Pingstkyrkan)Värnamo.
Brassbandfestivalen är en viktig mötesplats för svenska brass-
musiker och vi hälsar alla intresserade - orkestrar, publik och 
enskilda deltagare, välkomna att spela, lyssna och umgås.
Svenska Brassbandförbundet
Styrelsen

Välkommen till Svenska Brassbandfestivalen 2013 Kompositör av årets teststycken - 
Eric Ball
”ERIC BALL (1903-1989) är fortfarande, nästan ett 
kvartsekel efter sin bortgång, en av våra mest bety-
delsefulla och aktuella kompositörer för brassband. 
Hans kompositioner i skiftande former, svårighetsgra-
der och omfång finns frekvent på brassbands och 
musikkårers repertoar. Där det finns brassband där 
spelas Eric Ball. 
Varför? Jo troligen därför att Balls musik så gott som 
alltid klingar väl och ”original” samtidigt som den ut-
vecklar och belönar såväl dirigenter och musikanter 
som verkligen ger sig in i att hitta hans speciella ton-
språk och det andliga budskapet (hans egna ord) 
som han vill förmedla i all sin musik.” (Torgny Hanson)

Solist James Morrison
James Morrison, född 1962 i 
Boorowa Australien, är en vir-
tuos i sann bemärkelse. Förutom 
trumpet, spelar denna multi-
instrumentalist också trombone, 
euphonium, flygelhorn horn, 
tuba, saxofoner, kontrabas och 
piano. Vid sju års ålder fick han 
sitt första instrument, vid nio han 
bildade sitt första band, och vid 
tretton spelade han professionellt i nattklubbar. Hans 
internationella karriär har utvecklats lika snabbt. Vid 
bara 16 års ålder James debuterade i USA med en 
hisnande konsert på Monterey Jazz Festival.
James Morrisons karriär hittills har kanske inte varit ty-
piskt för de flesta jazzmusiker. Han har spelat med 
The London Symphony Orchestra och gett konser-
ter både i Royal Albert Hall, Royal Opera House och 
på Covent Garden. År 2000 komponerade han och 
framförde invigningsmusiken till OS i Sydney. 
James Morrison kommer att bidra till en oförglömlig 
galakonsert i årets brassbandfestival. Missa den inte!

Windcorp Brass Band
Windcorp Brass Band (WBB) grundades i Göteborg 
2005. Med en besättning bestående av professionel-
la musiker, musikpedagoger och kvalificerade ama-
törer är ambitionen att spela brassband på en hög 
musikalisk nivå. Windcorp Brass Band har tagit hem 
segern i de fyra senaste Svenska mästerskapen. I maj 
2013 representerade de Sverige vid Brass-EM i Oslo. 

Minibrassfestival
Brassbandfestivalen är en mötesplats för alla brass-
musikanter oavsett ålder och färdighet. Därför är 
också de unga musikanternas deltagande viktigt. 
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 re-
petitioner, som leder till framträdande på den stora 
galakonserten. Gemensamt boende och mat ord-
nas för minibrassgrupper, som 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 2014 genomförs EYBB i sam-
band med Brass-EM i Perth, Skottland under veckan 
26 april – 4 maj. Provspelning för plats i EYBB genom-
förs fredagen 8 november kl. 13.00. 
Sökande ska vara:
• Intresserad och kunnig musikant på brassinstru-

ment eller slagverk.
• Född 1993-1997.
• Musikant i någon av SBBFs medlemsorkestrar.

Årets Eldsjäl 2013
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 delats ut fyra gånger tidigare: 2009 till Mats 
Svensson, Södertörns Brassband, 2010 till Lars Lerne, 
Solna Brass, 2011 till Ulrik Lundquist, Bors Brassband 
och 2012 till Thor-Leif Lindén Halmstad Brass. 
Nominering ska lämnas till styrelsen  
senast 30 september. 

Program 2013

Fredag 8 november

13.00   Provspelning till European Youth Brass Band i Skottland 2014

15.00   Seminarium med multiinstrumentalisten James Morrison

18.00   Öppningsceremoni 
  Lottning för Elitdivision -obligatoriskt stycke

18.30   Minibrasstävling 

20.30   Elitdivision tävling - obligatoriskt stycke

Lördag 9 november

09.00   Tävling Division 1 och 2

12.00   Festivalklass

15.00   Elitdivision tävling – Fritt valt program

20.00   Galakonsert
  Windcorp Brassband, dirigent Phillip McCann
  James Morrison och kompgrupp
  Festivalens minibrassare 
  Prisutdelning

Reservation för ändringar

EYBB 2013



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. Fritt valt program om max 20 min. De band som 
önskar får skriftliga kommentarer av en sakkunnig bedömare, orkestrarna rangordnas 

inte sinsemellan. Ett pris lottas ut bland alla deltagande brassband i Festivalklassen. 

Medlemskap i Svenska Brassbandförbundet  
Kostar 500:-/orkester/år. Deltagande i 
festivalen förutsätter medlemskap (gäller 
ej minibrass). Betala medlemsavgiften till 
Svenska Brassbandförbundet 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 anmälningsblanketter finns 

på SBBFs hemsida www.brassband.se från mitten av augusti. Deltagaravgifter och 
biljetter faktureras. 

För övrig information kontakta
Berit Palmquist berit.palmquist@missionskyrkan.se 070-344 45 68  

eller Olof Forsberg olof@swemix.com 0370-33 32 03

Tävlingar
Brassbandfestivalens tävlingar genomförs i tre divisioner samt minibrassklass. Tävlings-
tiden räknas från inslag av första stycket till avslag av det sista. Programmet skall ge-
nomföras utan presentation från de deltagande banden. Öppen bedömning i mini-

brassklassen.  Sluten bedömning i övriga divisioner.

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

Division Minibrass 

För ensembler och orkestrar där deltagarna 
är max. 15 år. 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. 
Obligatoriskt stycke: March – In the Light av 
Eric Ball (från början till Fine)ca 1,30 min. För 
nybörjare finns tillgång till enkla superstämmor. 
Spelordning lottas två veckor i förväg

Division 2 - lördag kl 09.00

Tävlingsprogram max 25 min. 
Obligatoriskt stycke: Devon Fantasy sats 2,3,4 
av Eric Ball, ca 6,30 min. Spelordning lottas två 
veckor i förväg.

Division 1 – lördag kl. 09.00

Tävlingsprogram max 25 min. 
Obligatoriskt stycke: Four Preludes sats 1, 2  
och 4 av Eric Ball, ca 8,30 min.  
Spelordning lottas två veckor i förväg.

Division Elit - Arken fredag kväll kl. 20.30

Obligatoriskt stycke: Journey into Freedom  
av Eric Ball, ca 12,30 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 

Svenska 
Brassbandfestivalen

Värnamo 8-9 november 2013

OBS! Preliminära tider.


