I samarbete
med

Inspirationsdag för blåsare
Aspnäskyrkan Järfälla Lördagen den 26/4 2008

Är Du blåsare och vill bli inspirerad
av två välmeriterade musiker?
Då är Du välkommen att anmäla Dig till

Inspirationsdag för blåsare,
Aspnäskyrkan Järfälla
Lördagen den 26/4 2008
Pris 250 kr

Anmälan senast 2008-04-11

För detta får jag:
- En hel dags inspiration av Håkan
Björkman och Kent Jonsson.
- Fika, lunch, samt en avslutningskonsert
Undervisning kommer att ske
i större grupper.
Kvällen avslutas med konsert där
Håkan och Kent medverkar tillsammans med Järfälla Gospel Brass
Håkan och Kent kommer att dela
med sig av sina erfarenheter och
ge Dig en god del tips:
- Hur förbereder jag mig?
- Nervositet - hur tacklar jag det?
– Vad säger musiken och
hur kan jag förmedla den på
bästa sätt?
- Repertoarkännedom
- Att stå på scenen och vara
närvarande

Håkan Björkman
började som 10åring att spela ventilbasun eftersom
armarna var för
korta för dragbasun. Håkan studerade på Kungliga
Musikhögskolan för
Jan Andersson och
Sven-Erik Eriksson
och antogs till solistdiplomutbildningen 1993.
Samma år ﬁck Håkan stämledarjobbet i Stockholms Blåsarsymfoniker, en befattning han
hade parallellt med diplomstudierna. Sedan
1997 är Håkan Björkman solotrombonist vid
Kungliga Hovkapellet och sedan 1998 guest
principal i The Chamber Orchestra of Europe.
Håkan framträder regelbundet som solist och
har spelat i USA, Schweiz, Tyskland, Finland,
Italien och England. Han har gjort soloframträdanden på CD och radio. Vidare är han medlem i Christian Lindbergs trombonensemble,
Trombone UNIT2000. Håkan undervisar på Ågesta folkhögskola och Kungliga Musikhögskolan
och har erhållit Kungliga Musikaliska Akademiens utlandsstipendium ett ﬂertal gånger
för studier i USA. 2007 blev Björkman inbjuden
till en uppspelning för jury och chefdirigent i
Clevelandorkestern med tanke på att man då
hade en vakant solotrombontjänst.

Kent Jonsson
växte upp i Skelleftehamn där
hans pappa var
musikmästare
för Frälsningsarméns musikkår.
Under studietiden
på Kungliga
Musikhögskolan i
Stockholm så var
Kent principal i Vasakårens musikkår och vice
musikmästare. Kent var också medlem i Solna
Brass, principal och soprankornett. 1983 vann
han provspelningen till solotrumpetplatsen
vid Kungliga Hovkapellet och efterträdde
därmed sin lärare Göran Åkerstedt. Under
åren har Kent även hunnit med att gästdirigera bl.a. Göteborgs Brassband och Solna
Brass. Kent är också ofta anlitad som solist i
brassbandssammanhang och har på senare
tid tagit upp dirigerandet på allvar. Sedan
januari 2006 är Kent Jonsson utsedd till dirigent
för Stockholmbrassband.

Järfälla Gospel Brass huvuduppgift är att med
musik bidra till att sprida det kristna budskapet. Orkestern medverkar i konserter och
har en framträdande roll inom kommunen.
Gudstjänstspelningar i Aspnäskyrkan och i
andra kyrkor är ett viktigt inslag i verksamheten. Orkestern gör årligen turnéer i Sverige
och har även besökt länder som Kanada, USA
och övriga Norden. Vissa år har man deltagit
i Svenska Mästerskapet för Brassband med en
andra plats som bästa placering i elitklassen.
Deltagandet 2007 resulterade i en sjätteplacering bland sju tävlande orkestrar i elitklassen.
Repertoaren är bred och omfattar det mesta
som går att framföra med ett brassband.
Orkestern har under årens lopp gjort ﬂera
skivinspelningar. Den senaste, ”Flowing Rivers”
från 2006 har fått sitt namn efter ett större
verk skrivit av orkesterns dåvarande dirigent
Emil Björklund. JGB:s nuvarande dirigent
Sture Beijer är till vardags produktionstekniker.
Beijer är också känd trombonist och numera
bastrombonist i Frälsningsarméns Söderkår i
Stockholm.

Program

Mer info?

till Bertil Andersson (Järfälla Gospel
Brass) med ett mail (hm.ab@telia.
com) alt. 08-626 74 80 samt genom
att sätta in 250 kr på PG 40 61 16 – 4
(Järfälla Gospel Brass,
Hästskovägen 65 Järfälla)

09.15

Registrering - ﬁka

Kontakta Bertil Andersson
hm.ab@telia.com

10.00

Storsamling följt av
lektionspass

Ange namn, adress samt att Din betalning gäller 080426 Inspirationsdag
för blåsare.
Anmäl Dig senast 2008-04-11. Obs!
Begränsat antal platser!
Som deltagare är det bra om Du förbereder någonting Du vill spela för instruktörerna. Vid många
anmälningar kanske dock inte alla ges tid.

12.00

Lunch

13.00

Lektionspass inklusive
rast med frukt

16.30

Fika med smörgås

19.00

Konsert

Foto av Håkan Björkman: ©Alexander Kenney

Anmäl Dig nu

Välkommen!
Bertil Andersson
tubaist
Järfälla Gospel Brass
Peter Stolpestad
slagverkare/musikkonsulent
Pingst-FFS
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