
Härnösands Paradorkester våren 2019 
Vi fokuserar på vårt 50-års jubileum

 
 

Här kommer information kring ett axplock av de aktiviteter som  kommer hända under våren 

och vad vi i styrelsen behöver hjälp med. Detaljerat program – se baksidan.  

Jubileumshelg – 30/5-1/6 

På fredagen startar den gemensamma träningen 9.30 och det kommer pågå hela dagen.  

På lördagen är det planerat för två konserter med servering under dagen. 

Här behöver vi hjälp av föräldrar att baka, servera fika och annan ”markservice”. Anmäl dig 

vad du kan bistå med och vilken dag, tid du kan hjälpa till. Skicka ett sms till Helene 0730-

435150 eller skriv till info@harnosandsparadorkester.se 

På kvällen är det jubileumsfest på Logen och där bjuder vi ungdomarna på middagen.  Alla 

som deltar i jubiléet kommer att vara med så det blir blandade åldrar. Som föräldrar får ni 

själva avgöra när ert barn ska avsluta kvällen.  

Tivolihelg – 7, 8, 9/6 

Tivolit kommer i år vara på Mellanholmen. Vi har vårt kansli vid lilla scenen där ni startar och 

avslutar ert arbetspass. Alla ungdomar ska göra minst ett arbetspass som ni tilldelas. Vet ni 

redan nu att någon dag passar bättre kontaktar ni Christel Hägglund (se kontaktuppgifter 

nedan). De som är under 15 år måste ha en vuxen person med sig. 

 

Facebook:  

Information kring spelningar och aktiviteter uppdateras i gruppen ”Härnösands 

Paradorkester” – begär medlemskap.  

Det finns även en grupp som heter ”Härnösands Paradorkester 50 år” där information sprids 

till både gamla och nya deltagare gällande jubileet. 

 

Hemsida - http://harnosandsparadorkester.se/ 

Här finns information kring medlemskap, hur du sköter uniformen, kontaktuppgifter och 

annan blandad information.  

Påminner alla som sålt kryddor att betala in er försäljningssumma. Bra jobbat! 

 

http://harnosandsparadorkester.se/


Kontaktuppgifter till styrelsen 

Helene Sjödin, ordförande 0730-435150 helene.sjodin@harnosand.se 

Christel Hägglund, sekreterare 070-2626657 christel.hagglund@harnosand.se 

Sara Isakson, uniformsansv,  0730-493324 

Johan Brundin, jubileumsansv 0730-561986 

Lena Nyhlén 070-6669657 

Karin Helsing 070-2756685 

Helena Johansson 073-8438483 

 

 

Aktiviteter våren & sommaren 2019 (maj-juni): 

 

PÅSKLOV 

Tis 30/4 Ledigt (Sista april) 

Ons 1/5 1:a maj – Marsch (samling vid Teatern 11.00 – slut c:a 12.30) 

Tis 7/5 Rep (Jubileumsrepertoar) 

Tis 14/5 Rep (m. HärnöBlås 17.30-19.30).  

Rep för alla drill och flagg kl 17-19 

Mån 20/5 Skolgårdskonserter (samling på Landgren kl.07.45 – slut c:a 14.00) 

Tis 21/5 Skolgårdskonserter (samling på Landgren kl.07.45 – slut c:a 14.00) 

Tis 21/5 Blåsorkesterkonsert på Teatern (kl.18.00) 

Fre 24/5 M & K-Skolans Festtåg (kl.15.00-17.00) 

Tis 28/5 Birka Cruises (kl.08.00-10.00) 

Tor 30/5 Spelning i Bergsåker – ”Hattparaden” (kl.11.00-c:a kl.16.00) 

Fre 31/5 Jubileum – Paradorkestern 50 år – repetition på Teatern 

Lör 1/6 Jubileum – Paradorkestern 50 år – Jubileumsmarsch och Jubileumskonsert 

Tis 4/6 Rep 

Tor 6/6 Nationaldagen (tider meddelas senare) 

Fre-Sön 7-9/6 Tivoli 

Tis 11/6 Birka Cruises (kl.08.00-10.00) 

Mån 17/6 Birka Cruises (kl.08.00-10.00) 

 

Björn (070-653 37 22), Rasmus (070-311 11 30) & Lena (070-230 71 84) 


