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Dirigent Graham O. Jones & Konferencier Nassim al Fakir 
 



 

 

Program 
30:e december 2014 

 

• Concert Prelude - Av: Phillip Sparke 

• Solo de concours - Av: Henri Rabaud Arr: C. Liabäck 

    Solist: Moa Balassa, klarinett 

• I Bergakungens sal - Av: Edvard Grieg Arr: B M Kjærnes 

• Trumma på allt - Av: Nassim Al Fakir Arr: A Kjäll 

    Solist: Nassim al Fakir 

• Näckens polska - Av: trad Arr: B Eklund 

• It's raining men - Av: Jabara/ Shaffer Arr: S Richards 

 

                                        P A U S 

 

• Profugus marsch - Av: Frans Sjöberg 

• Wake me up - Av: Avicii Arr: Ludwig Hjortenhammar 

• Concert for Trombone - Av: L Grøndahl 

    Solist: Amelia Hjortenhammar, trombon 

• Symphonic Highlights from Frozen - Arr: S Bulla 

• The Saint and the City - Av: J De Haan 

 



 

 

Dirigent 
Lt Col Dr. Graham Owen Jones 

 

 

 

 
 
 
 

Konferencier 

Nassim al Fakir 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vintermusikskolan leds i år av 

överstelöjtnant Doktor Graham O. Jones, 

tidigare dirigent för Her Majesty the 

Queen’s Household Division och The Band 

of the Coldstream Guards i 

Storbritannien.  

Efter över 40 år i tjänst inom den brittiska 

armén är Graham numera verksam som 

gästdirigent, musiklärare, föreläsare och 

konstnärlig ledare. Han är flitigt 

engagerad vid stora evenemang världen 

över och vintermusikskolan är mycket 

stolt över att få spela under hans ledning. 

 

Den barnvänlige Nassim al Fakir har under en 

längre tid varit verksam inom tv och framförallt 

barn-tv där han blivit mycket framgångsrik. Via 

Bolibompa har han gått från en produktion till 

nästa sedan mitten av 00-talet – med 

mellanlandningar i Lilla Melodifestivalen och film- 

och teaterroller.  

Nassim musicerar alltjämt och ger oss alla 

inspiration att hitta fram till något vi kan göra med 

syskon för att göra oss själva glada och underhålla 

andra. Man kan säga att han arbetar med glädje, 

helt enkelt. 

 



 

 

Marinens Ungdomsmusikkår 
The Royal Swedish Navy Cadet Band 

 

 

 
Marinens Ungdomsmusikkår, MUK, är en militärmusikkår som drivs 
av en ideell förening och består av 70-talet talangfulla och 
ambitiösa ungdomar och unga vuxna. MUK har ett nära samarbete 
med Marinens Musikkår och har liksom MMK sin hamn i Karlskrona.  
 
Kåren lägger stor fokus såväl vid parad och figurativ marsch som vid 
sittande konserter. Målsättningen är att vidmakthålla högsta 
kvalitet på musik och exercis genom regelbundna rephelger och 
framträdanden i olika former. Årligen ger MUK vanligtvis tre större 
konserter och en eller flera utlandsresor. MUK är den enda 
ungdomsmusikkåren i Sverige som är godkänd för högvakt på 
Kungliga Slottet. 

 
 

Vintermusikskolan är en återkommande årlig kurs, arrangerad av 
MUK, som riktar sig till musikintresserade ungdomar från hela 
Sverige som erbjuds en möjlighet att tillsammans med musikkåren 
utvecklas i sitt musicerande. För detta engageras kunniga 
instruktörer, dirigenter och spännande solister. 
 
 
 
 

Bli stödmedlem i Marinens Ungdomsmusikkår, 
sätt in 100kr på Plusgiro 369063-3. Märk din 
insättning med namn och adress! 
Tack för ditt stöd! 
 
          The Royal Swedish Navy Cadet band 
           www.muk.se 
 
 

http://www.muk.se/

