
GRUVÖNS MUSIKKÅR

Gruvöns Musikkår är en  oberoende blåsorkester  från 
Grums i Värmland. Orkestern bildades 1911  på Hallgrens 
Trävaru AB , nuvarande Gruvöns Sågverk.
I   dag består  Gruvöns Musikkår  av ett  tjugotal spelglada 
musiker som framför musik ur en bred  repertoar  under  
ledning av K ent Rune Erik sen

Bli stödmedlem!

Gruvöns  Musikkår har funnits i Grums i  drygt  90 år.  Vi hoppas att  vi har varit  till  glädje  för de flesta 
invånare med vår musik och genom vårt ideella engagemang i kommunens kulturliv.

Alltsedan Grums  kommunala  musikskola  lades  ned  i  mitten  av  1990-talet  har  nyrekryteringen  till 
musikkåren i praktiken  upphört,  och det blir  allt svårare att  parera  för de  bortfall  som  oundvikligen 
inträffar.

För att  inte  stillasittande acceptera att  musikkåren  sakta men  säkert dör  ut, har  vi beslutat  inrätta 
stödmedlemskap i  musikkåren  för att  ge vår kära publik en möjlighet att engagera sig  ytterligare i 
musikkårens verksamhet.  Dessutom vill  vi hemskt  gärna nå  ut  till  dig  som kanske har spelat i kåren 
tidigare, eller som spelade ett instrument i den kommunala musikskolan då det begav sig. Ni är hjärtligt 
välkomna att besöka våra repetitioner på tisdagskvällar kl 19:00 i Biosalongen på Sveagatan i Grums.

Som stödmedlem i Gruvöns Musikkår kommer du bl.a. att få möjlighet att åka med på konsertresor 
runt om i Norden till bra priser. Dessutom får du möjligheten att hjälpa och stödja musikkåren i dess 
verksamhet, t.ex. genom att medverka i något av våra arbetsutskott som sysslar med olika uppgifter, 
såsom arrangemang av konserter och andra evenemang, pr-verksamhet m.m. Vi vill helt enkelt att ni 
ska känna att Gruvöns Musikkår är er musikkår!

Tanken  är dessutom att  du  som  stödmedlem själv kan  påverka  hur  stödmedlemskapet ska fungera 
genom kontakt med musikkåren och dess styrelse, samt genom att delta på musikkårens årsmöten 
och liknande sammankomster.

Vi vill påpeka att det naturligtvis går lika bra att enbart vara passiv stödmedlem!

Vi har satt priset för stödmedlemskap till 100 kr/år – oavsett om stödmedlemmen är en enskild 
person eller en hel familj. Det går givetvis utmärkt att betala mer för den som så önskar!  Sätt in 
beloppet på plusgirokonto 86 64 38-5, ange ”Stödmedlem” på talongen eller i ”meddelanderutan” om 
du  betalar  via  internetbank –  och  glöm  inte att  ange  avsändare  och adress  så att  vi  vet  vem  som 
betalat!

Titta gärna på Gruvöns Musikkårs webbplats för mer information om vår verksamhet! Adressen dit är
www.gruvonsmusikkar.se.

Tack för ditt stöd och varmt välkommen som stödmedlem!

Gruvöns Musikkår
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