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Styrelsen komplettrad
Vid föreningens årsmötet 14 juni kompletterades 
styrelsen med DanWahlgren som blir ny sekreterare. 
Dan är nog tidigare mest känd för att skämma bort 
medlemmarna med fantastiska middagar. Vi tror och 
hoppas att han kommer fortsätta med det också...
  Övriga ledamöter, d v s Jan Inge Hall, Evald 
Andersson, Lars-Gunnar Jörgensen, Ingel Jörgensen 
och Claes Ander omvaldes. Styrelsen fick ansvars-
frihet och ordförande kunde meddela en glädjande 
nyhet.

Riksantikvarien satsar på oss. Igen!
Tack snälla Riksantikvarien som beviljat ett anslag på 
93 000 kr till utställningen i Modellboden. Vi har sökt 
medel i flera år och nu gav det resultat, hurra. 
Tidigare har vi fått stöd av Allan Wetterholms 
Stiftelse. Pengarna medger att vi kan starta etapp I 
och det glädjer alla i styrelsen.

  Jobbet med Modellboden har kommit igång så sakta 
- städningen av första etappen pågår - vi misstänker 
att det finns lika mycket damm som modeller i 
Modellboden. Det var inte helt oväntat och vi har viss 
rutin på att röja upp efter jobbet med rostugnen...
  Vi har bildat en grupp som ska arbeta med utform-
ning och visualiseringar. Där ingår Anna Bjällsten 
von Knorring och Matti von Knorring. Båda har 
mycket erfarenhet från teater och scenuppbyggnad. 
Ett bra tillskott. Redan tidigare har vi knutit Raoul 
Hjärtström, landsantikvarien i Örebro, till projektet 
som rådgivare. Vidare kommer Lennart Molin stötta 
oss med sin sakkunskap om modellerna. 
  Vi har också fått erbjudande om dokumentations-
hjälp, fotografering mm från Håkan Björndell. Han 

har tidigare bidragit med både fotografering och 
musikunderhållning vid våra träffar.  Alla goda 
krafter välkomnas!

Sextettfestival 13 september. 
Femårsjubileum!

Lika gammal (eller ung?) som föreningen är faktiskt 
Sextettfestivalen. Ni som varit med ett tag känner 
kanske igen följande:

2010 - världens första fanfar-budkavle gick med 50 
blåsares hjälp från Rostugnen genom skogarna upp 
till Hampetorp. Det blev 23 km fanfar och ett 
inofficiellt världsrekord. Rostugnsfanfar (JI Hall) fick 
sin premiär.

2011 - premiär för allspel mm. Calle Meck med 35 
blåsare. Överraskningsspel med nya låtar för första 
gången.
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2012 - fem sextetter avslutade festivalen med att gå 
till sjöss och exekvera "Botar-fanfar" på sjön med 
samma namn. Ett oförglömligt minne, sägs det.

2013 - festivalen inleds med musik på hög nivå. 
Blåsare framför "Torn-musik" från kyrktaket, i en 
highlift och från masungstaket. Hisnande, både för 
blåsare och publik.

2014 - femårs-surpris. Festivalen startar med 
traditionsenlig fanfar vid Rostugnen kl 14.00, lördag 
13 september. Kaffe och mys i hembygdsgården mm i 
vanlig ordning.

Mera på gång!
För dig som gillar musik finns mer i Breven med 
omnejd hela sommaren. Här några tips

Musik i Sommarkväll i Brevens kyrka. 1 aug kl 19.00 
spelar Per Östlund, piano. Chopin, Debussy, Rach-
maninoff.

Spelmansstämma i Breven 2 aug, kl 14.00 vid 
Hembygdsgården.

Musik i Brokyrkan 3 augusti, kl 16.00 med Edith Bar-
low och Carl Pontén. Edith berättar om sitt liv och 
sjunger vackra sånger.

Berga Kulturkapell 2 aug kl 16.00. Jazz-Blues Project 
med Erik Harrström Trio. Ring och boka biljetter tel 
0732-52 11 32 

Personalfest i det gröna
Den årliga medlemsträffen brukar ju ske i en rätt 
kylslagen rostugn i september. I år gjorde vi tvärtom 
och hade en Sommarfest istället. Att döma av reak-
tionerna blir det modellen i framtiden. 

Kanonväder och mer än 60 deltagare åt grillat på 
gräsmattan. Bb-lagets blåsare underhöll med stycken 
av Bellman, Sjöberg m fl. Och ungarna (inte bara de 
förresten) åt rea-glass så det stod härliga till. Välkom-
men nästa år igen.
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