
SLA
14

Tisdag 13 december 2016
TIBRO

KYRKEFALLA. Årets julkonsert med Tibros musikelever och lärare

Skolans rektor Uno Hags-
trand välkomnade och pre-
sentera de olika grupperna 
genom hela konserten.

 Att Tibro har en gedigen 
musikutbildning är lätt att 
förstå när de olika grupperna 
framfört sina stycken.

Gitarrgrupp
 Da Capo, en gitarrgrupp, 
inledde med ett stycke ur 
Drottningholmsmusiken, 
kanske inte det lättaste men 

det klarades av med glans.
 Olika blåsinstrument 

ingick i blåsorkestern där 
bland andra de yngsta mu-
sikerna spelade med och 
framförde några traditio-
nella julvisor som inleddes 
med ”Jingle Bells”.

Towe solist
 ”En stjärna lyser så klart” 
sjöng kören med Towe Hag-
stedt som solist.

 I Carola Häggkvists ”Him-
len i min famn” trädde Wil-
ma Jakobsson in som solist 
och den tredje sångsolisten 
under denna söndagskon-
sert var Felicia Vestberg som 

med fin känsla sjöng ”Mitt 
hjerte alltid vanker”.

Fiol populärt
 Att spela fiol tycks vara po-
pulärt i Tibro.

 Här fanns de allra flest 
deltagarna från andra klass 
upp till gymnasiet och de 
bjöd på ännu fler traditio-
nella julmelodier.

 Gruppen ”Mixtur” är en 
blandad orkester med pia-
no, stråkar, gitarrer och bas 
och de medverkande i denna 
orkester fick varma applå-
der för sitt framförande av 
”Spain”.

 En melodi som de spelade 

med stor inlevelse för span-
ska toner.

 Julkonserten avslutades 
med att alla tillsammans 
spelade ”Nu tändas tusen 
juleljus” och alla i kyrkan 
sjöng med så julstämningen 
riktigt kändes.

Samordnare
 Samordnare och arrangör 
var den eminente Francesko 
Stagno kan tilläggas.

Och från publikhåll hör-
des kommentaren: 

– Att lilla Tibro kan ha en 
sådan fin musikskola!

– Detta var något utöver 
det vanliga och vi får hop-

pas att det får fortsätta så 
här även i framtiden.

Elof Johansson

Inför en i stort sett 
fullsatt kyrka bjöd Tibro 
musikskola in till den tra-
ditionella julkonserten.

Publiken trivdes i den fullsatta kyrkan. Blåsorkestern bjöd på jultoner. Gitarrgruppen Da Capo spelade.  FOTO: ELOF JOHANSSON

Musikskolan spred sin julstämning

Tomten bidrog också med jultoner.

NYBOSKOLAN. Åttor valde glassen hos Erik

God och glassig skoldag

Smaken banan med kiwi tes-
tades av några åttondeklas-
sare som när SLA hälsade på 
i glassfabriken med  spän-
ningen följde proceduren 
och väntade på att deras 
fyraliterssats skulle bli klar 
i glassmaskinen.

Kom ringlande
 Plastbyttan hade placerats 
under glasskranen och snart 
kom den färdiga bananki-
wiglassen ringlande ner och 
plastmuggar med små trä-
spatlar delades ut för prov-
smakning.

–  Gott! Den här smaken 
har jag aldrig känt förut, sa 
en av eleverna häpet.

 Erik Lundgren, delägare 
i glassföretaget, om kom-
mentaren.

– Våra glassar smakar inte 
som andra glassar, det är lite 
av vårt signum.

Alla elever 6-9 på Nybo-
skolan ägnade sig under 

dagen åt andra aktiviteter 
än vad man normalt brukar 
göra.

Det berättar Gerd Mesic 
Kroona, assistent på Nybo-

skolans expedition:
– År 6-8 har elevens val 

och niorna en må-bra-dag 
med föreläsningar och an-
nat.

 Många aktiviteter var 
igång under skoldagen.

Bland annat badminton, 
film och drama för att näm-
na några.

Anita Enocksson
0504-767984

anita.enocksson@sla.se

En god och glassig skol-
dag fick Nyboskolans 
åttor som på elevens val 
prioriterat glasstillverk-
ning hos Erik Lundgren 
på Bäckpromenaden 
i Tibro. Där tillverkar 
Erik den glass han om 
somrarna bland annat 
saluför i Gula Paviljongen 
på Hamngatan i Hjo.

Erik Lundgren fixade provsmakning åt alla. Banankiwiglassen blev jättegod tyckte eleverna. FOTO: ANITA ENOCKSSON

Thea, Nora, Ishah och Jagueline.

Thea hjälper till vid maskinen.


