
 

                 TILL STRÅKORKESTERN 
 

(220307a)  

    

INSTRUMENTDEMOKONSERT – ONSDAG 30 mars (v 13) 
Som ni säkert har sett i vår repetitionsplan har vi en Gnosjöresa framför oss.  
Det är en förmiddagsspelning med konsert i Gnosjö Pingstkyrka. Vi spelar för de som går i  
klass 2 och ska välja instrument. Vi kommer att spela dessa låtar i den här ordningen: 
 

• Sinfonia häfte 3 
• Horsepower häfte 1 
• Heden häfte 1 
• Largonova häfte 1 
• Granit häfte 3 

 
Eftersom det är på skoltid så lämna den ledighetslapp du fått av oss till din klasslärare.  
 
Så här kommer bussen att gå som skjutsar er:  
07:35 Ölmestadskolan, Reftele Alice 

07:50 Torghuset, Smålandsstenar Amanda, Elsa, Emilia, Gry, Lina, 

 Livia, Tuva-Li, Wilma 

08:15 Gislaveds musikskola Staffan, (Magnus) 

08:20 Gullviveskolan Cindra, Karl, Laura, Melina 
08:55 Bellmansalen, Anderstorp Alejna, Svea 

09:10 Framme i Gnosjö Pingstkyrka Jonny, Ingemo 

 
10:00 Instrumentdemostrationskonsert (ca 35 min) 
10:50 Buss till Bäckaskolans låg & mellanstadie Gnosjö 
11:10  Vi äter på skolan  
11:40 Återresa  
   
12:00 Bellmansalen, Anderstorp 
12:15 Gullviveskolan, Gislaved  
12:25 Gislaveds musikskola  
12:45 Torghuset, Smålandsstenar 
13:00 Bureskolan, Burseryd OBS! Nytt stopp 
13:15 Skeppshultskolan OBS! Nytt stopp 
13:35 Ölmestadskolan, Reftele 
 
 

 Ni som har ert namn i rött eller bor utanför dessa orter/busstopp  
 kanske kan ordna skjuts på egen hand till någon av hållplatserna.  
 Vi ordnar skjuts tillbaka. Skulle det visa sig vara svårt, så hör av dig. 

 
    
Vi är framme i Gnosjö cirka kl. 9:10, då vi stämmer, övar och tar en fika. Vi har sen konsert kl. 10:00 
tillsammans med orkestern Finstämmarna från Gnosjö.  
Därefter tar vi bussen till Bäckaskolans låg & mellanstadie-matsal och äter kl. ca 10:55.  
Vi åker sen tillbaka kl. 11:40. 
Medtag instrument & noter. Ta på er vitt upptill. Märk gärna din instrumentlåda med ditt namn. 
Meddela förhinder snarast eller om ni stiger på vid en annan hållplats.     
     
     
Hälsningar  

Jonny Johansson  Staffan Lindqvist  
070-604 98 49  (070–5591462)  
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