Arsberattelse for Asenhoga Brass Band 2017
Ett ar har gatt, och snart ytterligare ett halvar, med tanke pa att arsmotet blivit kraftigt forsenat.
2017 borjade med en spelning den 19 januari i den s.k. "Ekumeniska boneveckan" och ett par veckor
senare en gudstjanst i Missionskyrkan.
Nasta framtradande var den 19 mars narvi invigde den nya fonddekorationen. En fin vavnad
tillverkad av Berit Hammar. Berit har aven fatt med var brassverksamhet i vavnaden, med den
blankande massingen i mitten. Hon papekade ocksa att de tva "kuddarna" har en viss betydelse. Den
ena skall symbolisera att forsamlingen ger ut i form av predikan, sang och musik, och den andra
symboliserar att vi ocksa far ta emot.

Pa langfredagen var vi ater samlade till gudstjanst och Resurgam stod pa notstallet for tredje gangen.
En fin tradition att plocka fram lite da och da.
Den 30 april firade vi in varen I parken och efter fikat var det ett gang som drog direkt till Hillerstorp
for att stotta upp Hillerstorps Brass i deras Valborgsfirande.
Den 6:e maj hade vi besok av Gota Brass band som hade ovningshelg i var kyrka och bjod in till en fin
konsert.

I borjan av juni kladde vi upp oss till brollop. Var tidigare trombonissa Hanna Sigvardson blev fru i
Oreryds kyrka och Brassbandet fick hedersuppdraget att spela under vigseln. Trangt men trevligt och
uppskattat.

Dagen efter brollopet var det friluftsgudstjanst pa Skogsglantan och vadret var det allra basta. Att
spela brassband pa Skogsglantan ar inte alltid sa lampligt, men nar vi kan vara utomhus sa fungerade

detalldeles utmarkt.
Arets sommarkonsert som holls den 30 juni blev en av de mera uppskattade. Det var ovanligt manga
som uppskattade bade sang och musik och kyrkan var som vanligt mycket valfylld. "Under the
Boardwalk" vet jag flera som gillade starkt.

Efter semestern borjade vi finslipa formen infor hastens brasstavling och det obligatoriska teststycket
for division 1 hette Chorale and Variations av Leighton Lucas och allteftersom ovningarna fortskred
borjade vi marka att detta stycke nog skulle kunna passa oss ganska bra.Som eget valt stycke valde vi
att ta upp klassikern Labour and Love. I manadsskiftet September/ oktober kom Patrik Randefalk
tillbaka for 5:e aret i rad och vi fick som vanligt en rolig och nyttig ovningshelg med honom.
Vi spelade pa gudstjansten den 1 oktober och fortsatte att finslipa med Patrik pa
sondagseftermiddagen.

I slutet av oktober spelade vi ater i gudstjansten och da var Thor-Bjorn Bastas tillbaka som
gastpredikant. Ett kart aterseende.

November ar lika med brassfestival i Varnamo. Patrik Randefalk kom tillbaka redan pa onsdagen och
vi hade god tid pa oss att repa bade onsdag och torsdag for tavlingen. Vi stallde alltsa upp i division 1
och arets startfalt var pa pappret ganska tufft: Halmstad, Lund, Malmo, Smyrna, Sodertorn, Vasteras

och Asenhoga. Vi kande nog alia att det gick ju riktigt bra det dar, nar vi hade genomfort vart
program och Patrik sa ocksa nojd ut. Jag minns att var riktigt uppat nar vi samlades for fotografering.

Han tackade for ett gott jobb och sa att "detta villa jag fortsatta med i minst 50 ar till". Det ar kulatt
vi har fatt ett gott samarbete med Patrik och personligen tycker jag att han ar perfekt for vrar niva,
och jag tror honom nar han sager att han garna vill komma tillbaka.

Hur gick det i tavlingen da?
Jordskredsseger!
For 6:e gangen sedan vi var med forsta gangen stod vi som segrare i division 1. Denna gangen helt

tydligt med 93 poang och efter oss hade vi Lund pa 90 poang och Malmo pa 89 poang. Jubel och
gladje! Johannes tog aterigen hem instrumentalistpriset och Patrik hederspriset for basta framforda
teststycke.
AYBB hamnade utanfor pallen i ar for forsta gangen nagonsin, men mer om AYBB i en separat
berattetse.
Svenska mastare blevforforsta gangen Gota Brass band. Gota bar pa nagra arvuxit pa manga satt
och det var egentligen ingen storre diskussion om vilket band som var bast i ar. Nu vantar EMdeltagande for Gota Brass Band.
Den 12 november var det brassgudstjanst i Asenhoga och gastande orkester var i ar Soderkarens
Musikkarfran Stockholm.
Arets julkonserter holls sa sent som den 22 december. En chansning att forlagga dem sa nara jul,
men det visade sig vara ett helt ratt. Tva fullsatta konserter igen och vi kanner star tacksamhet att vi

far och kan halla denna fina tradition vid liv.
Arets sista spelning var pa julaftonsnatten. Vi var inte riktigt fullt band, men gladjande nog sa kom
det manga och vi fick vara med och avsluta julaftonskvallen pa ett fint satt.
Vi glader oss att det kommer nya unga musikanter fran AYBB och jag hoppas att vi med
gemensamma krafter kan halla gott liv i brassverksamheten aven i framtiden.
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