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fri entré
Mat och dryck till 
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Rest. Syster & Bror.

KtH i samarbete med aKademisKa Hus,   
försvarsHögsKolan ocH svensKa 
miljöinstitutet
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OM DE KONSERTERANDE ORKESTRARNA

Täby Blås
Täby Blås är en symfonisk blåsorkester som startade 1973. Genom åren har vi 
medverkat vid en lång rad evenemang både i Sverige och utomlands. Vi har 
bland annat varit i Tyskland, Italien och England samt vunnit första pris vid en 
festival i Holland. Dessutom har vi spelat på Vattenfestivalen, på Hasselbacken, 
i Berns salonger och på ett flertal orter runt om i Sverige. För tre år sedan fi-
rade vi våra 30 år genom att åka till festivalen i Wernigerode i Tyskland. Förra 
årets resa gick till musikfestivalen i Lido di Jesolo i Italien. 

Täby Blås dirigent, Kristina Lindby
Sedan hösten 2002 har Täby Blås Kristina Lindby som musikalisk ledare. Kristina 
är uppvuxen på Gotland och flyttade till Stockholm 1998 för att studera vid Kung-
liga Musik- högskolan med klarinett som huvudinstrument. Hon tog examen som 
instrumental- och ensembleledningslärare våren 2002 och fortsatte därefter sina 
studier på musikerutbildningen där hon hade sin examenskonsert våren 2004. 
Kristina fortsätter nu sina studier i dirigering.

Sala Blåsorkester
Sala Blåsorkester är en 77 år gammal orkester med ovanligt låg medelålder 
och jämn fördelning mellan killar och tjejer. För det mesta spelar vi inom Sala 
kommun, men förra året vid exakt denna tid var vi i Italien, och nu Stockholm. 
Vi ger fyra större konserter varje år; höst-, nyår-, vår- och fyrverkerikonsert 
och lite därutöver. Dirigent sedan 15 år är Per Nestor, vilken också är trombo-
nist och trombonelärare på Musikskolan i Sala.

PromenadOrquestern , PQ
Promenadorqustern, kort och gott PQ, är KTHs studentkårs alldeles egna svart-
gulrandiga orquester. Vi har ända sedan 1956 varit en del av KTHs studentkårs 
ansikte utåt vad gäller den musikaliska sidan. Vi ställer upp med härlig musik 
vid t.ex. fester, samlingar och jubiléer.
 PQ är alltså ett av KTHs studentkårs (THS) kårorgan. Detta innebär bl.a. att 
vi har en härlig lokal kallad Sqrubben, belägen i kårhuset Nymble.
 Vill du komma i kontakt med Promenadorquestern för att själv vara med 
och spela eller för musikunderhållning vid speciellt tillfälle? Kontakta då vår 
directeur Charlotte Erkers på dirren@pq.se eller på Sqrubbens telefon 
08-790 98 12.



Konsertprogram och hålltider

Kl 19.00 upplands-bro sextetten hälsar välkommen 
  utanför restaurang Östra Station
 
 Kl 19.30 täby blås
  DIRIGENT: KRISTINa LINDBy

	 	 Bandology Eric Osterling
	 	 Riksväg	13 Mats Olsson
	 	 Abba	Gold arr. Ron Sebregts
	 	 Musik	ska	byggas	utav	Glädje Lill Lindfors, arr. Frode Tingnaes 

Kl 19.50 sala blåsorkester
  DIRIGENT: PER NESTOR 

	 	 Kungl.	Dalregementets	marsch av O Lindsten
	 	 Thank	you	for	the	music av B andersson/B Ulvaeus 
	 	 Mas	que	nada av Jorge Ben 
	 	 Radetzky-marsch av Johann Strauss d.ä.
 
Kl 20.10 Promenadorquestern, PQ
  Kungliga Tekniska högskolans studentkårs orkester med sina 
  klassiska godingar som bl a	Charleston, That’s	a	plenty samt Tiger	Rag

Kl 20.30 sYrPris!

Kl  20.35 stora fyrverkeriorkestern på KtH 2006 
  ber att få framföra

  L v Beethoven  Ode	an	die	Freude
	 	 J Johansson, arr.	 Ur	Symfoni	nr	9

  G F Händel  Musiken	till	ett	Kungligt	Fyrverkeri
	 	 	 	 	 Ouverure
	 	 	 	 	 Bourrée
	 	 	 	 	 La	Paix	(Freden)
	 	 	 	 	 La	Réjouissance	(Glädjefesten)
	 	 	 	 	 Menuet
    
  O Green, arr.  Vid	dagens	slut
    Jägarhorn: Gyöngyi Csomos

Hjärtligt välkomna

till 2a årets Fyrverkerikonsert på KTHs vackra Borggård.
 Denna konsert erbjuder i år 8 blåsorkestrar i samarbete, med 175 med-
verkande instrumentalister, tre av orkestrarna gör också eget framträdande. 
Operahögskolans rektor Birgitta Svendén, tillika känd mezzosopran på 
världens operascener är konferencier, Peter Nordin från Uppsala med  
ca 100-120 knapptryckningar för att få exakthet på fyrverkeriet är pyrotek-
niker och Syster&Bror tillhandahåller god mat, dryck och kaffe i restaurang-
tältet på Borggården.
 Som bäddat för en folkfest, vilket också är en av idéerna med denna 
produktion.
 Som Director Musices vid KTH faller det sig naturligt att verka för att 
sätta KTH på kulturkartan i Stockholm och bidra till att Stockholmare och 
turister får vetskap om att det på KTH också finns musik och möjlighet att 
få undervisning däruti.
 I Fyrverkeriorkestern 2006 medverkar Blåsare ur KTHs akademiska 
Kapell, Nacka Symphonic Band, Postorkestern Stockholm, Sala Blåsorkes-
ter, Sundbybergs Stadsmusikanter, Täby Blås, Upplands-Bro Sextetten och 
Vallentuna Blåsorkester.
 För scenkonstruktion, ljus och ljud står firman RandR, Robert Riciutti 
och Campus aB, Claes Henningsson sköter alla transporter samt ser till att 
borggården är snygg och prydlig. Jag ber också att få rikta ett varmt tack 
till våra sponsorer akademiska Hus, Försvarshögskolan och IVL, Svenska 
Miljöinstitutet för ekonomiskt stöd till denna produktion. 

       GUNNaR JULIN


