
Għaddiet sena oħra 
u reġa’ wasal dak iż-
żmien fejn minn fuq dan 
il-ktejjeb li l-Għaqda 
Mużikali Imperial toħroġ 

ta’ kull sena fi żmien il-Vitorja, nikteb dawn il-
kelmtejn fejn fihom inħobb nispjega l-ħidma kollha 
li l-każin ikun għadda minnha matul din is-sena.

Propju nhar is-Sibt 29 ta’ Marzu, il-membri tal-
każin reġgħu afdawli din il-kariga ferm importanti 
fis-Soċjetà fejn waqt il-Laqgħa Ġenerali ġie elett 
il-Kumitat Direttiv għas-snin 2014 u 2015. Din 
ser tkun it-tielet sena tiegħi f’din il-kariga, fejn 
min hawn inwiegħed li ser nibqa’ nagħti l-mija 
fil-mija tiegħi. Barra mill-membri tal-Kumitat li 
kien hemm qabel, kellna żewġ membri ġodda li 
kollha ġew approvati f’din is-seduta. F’din is-
seduta wkoll għamilna tibdiliet kbar fl-istatut tal-
każin, fejn oġġornajnieh għaż-żminijiet tal-lum. 
Wara li għaddiet din is-seduta kien imiss li naħtru 
l-kummissjonijiet li jkunu ta’ għajnuna kbira fix-
xogħol li jkun irid iwettaq il-Kumitat Direttiv. Min 
hawnhekk nawgura ħidma sfiqa lil membri kollha 
tal-Kumitat Direttiv kif ukoll tal-kummissjonijiet 
f’isem il-każin u ngħidilhom li għal kull għajnuna 
meħtieġa lili ser issibuni hemm.

Biex inkompli nispjega minn xhiex għadda 
l-każin din is-sena, eżatt wara li għaddiet il-Festa 
tal-Vitorja, il-banda u l-kor tagħna bdew iħejju 
l-programm tal-Festa tal-Knisja t’isfel. Programm li 
ndaqq nhar il-Ħadd 29 ta’ Settembru 2013. Apparti 
l-marċi u l-programmi li jkollna ta’ kull sena li issa 
daħlu fil-kalendarju kulturali tal-Għaqda tagħna, 
din is-sena ħadna sehem ukoll fis-serata mtellgħa 
mill-Kunsill Lokali tal-Mellieħa bl-isem ta’ ‘The 
Mellieħa International Music Festival’. F’dan il-

festival il-banda u l-kor tagħna ħejjew programm 
imżewwaq minn kollox fejn paxxew il-folla kbira li 
kienet preżenti, kemm Maltin kif ukoll barranin. Il-
Banda u l-Kor kellhom l-opportunità wkoll li jdoqqu 
u jkantaw mal-Banda Ingliża ‘Eynsford Music 
Band’. Barra minnhekk din is-sena wkoll il-Banda 
u l-Kor irrekordjaw CD b’differenza. F’din is-CD 
ġiet irrekordjata mużika minn kompożituri Maltin, 
bħall-’Bajja tal-Mellieħa’, ‘Taħt Tlett Saltniet’ 
u ħafna iktar mużika Maltija. Għal min huwa 
interessat li jixtri din is-CD, jista’ jagħmel dan mill-
bar tal-każin. Minn hawn nixtieq nirringrazzja lill-
bandisti u l-membri tal-kor, flimkien mas-Surmast u 
Direttriċi tal-Kor għal ħidma bla waqfien li jagħmlu 
matul is-sena biex inkunu nistgħu ntellgħu dawn il-
programmi kollha li jkollna.

Il-ħidma fil-każin ma tinvolvix biss il-Banda u 
l-Kor tal-Għaqda, iżda tinvolvi wkoll attivitajiet li 
matul is-sena jżommu l-każin mimli ħajja. Din is-
sena l-Kummissjoni Żgħażagħ organizzaw diversi 
attivitajiet fosthom wirja tal-presepji, wirja oħra 
ta’ arti u artiġġjanat kif ukoll diversi ikliet. Nixtieq 
nirringrazzja liż-żgħażagħ kollha tax-xogħol u l-ħin 
li ddedikaw biex setgħu jittellgħu dawn il-wirjiet 
kif ukoll dawk l-esibituri li ħadu sehem f’dawn il-
wirjiet għaliex bis-sehem tagħhom dawn il-wirjiet 
kienu ta’ suċċess. Bħal kull sena oħra l-Kummissjoni 
Nisa ukoll kienet ta’ spalla fl-organizzazzjoni. Ta’ 
kull l-ewwel Erbgħa tax-xahar huma jorganizzaw 
it-tombla fis-sala tal-każin, jorganizzaw ukoll 
il-ħarġa tant popolari tax-xalata fuq il-Hop On 
Hop Off, barra li meta jkun hemm bżonn jieħdu 
ħsieb it-tindif tal-każin speċjalment meta tkun 
ġejja xi attività. Nixtieq permezz ta’ dawn l-erba’ 
kelmiet nirringrazzja mill-qalb lil dawn il-membri 
tal-kummissjonijiet kif ukoll lil dawk in-nies li 
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volontarjament jiġu jagħtu l-għajnuna tagħhom biex 
dawn l-attivitajiet ikunu jistgħu jiġu organizzati.

Is-sena 2014 bdiet fuq nota tassew tajba. Propju 
fil-21 ta’ Jannar ġewwa l-każin saret okkażjoni 
tassew storika kemm għal każin kif ukoll għall-
Mellieħa inġenerali fejn propju fis-Sala Ewlenija 
tal-każin ġiet imlaqqgħa il-laqgħa tal-kabinett tal-
ministri tal-Gvern. Għal din il-laqgħa kien hemm 
preżenti il-Prim Ministru Dr. Joseph Muscat flimkien 
mal-Ministri u Segretarji Parlamentari. Għal din il-
laqgħa ġew mistiedna wkoll is-Sindki tal-Kunsilli 
Lokali li jinsabu fit-Tramuntana ta’ Malta. Nistgħu 
ngħidu li s-sala kienet ġiet armata b’diversi bnadar 
li ħolqu ambjent differenti milli s-soltu jkollna f’din 
l-istess sala.

Għal ħmistax-il sena konsekuttiva, din is-
sena sejrin nerġgħu nittrasmettu l-festa ta’ Marija 
Bambina dirett fuq is-sit elettroniku tagħna www.
imperialbandclub.com. It-trasmissjonijiet jibdew 
minn nhar il-Ġimgħa 22 t’Awwissu, propju meta 
jibdew l-attivitajiet tal-festa u jibqgħu sejrin bla 
waqfien sat-8 ta’ Settembru. Tajjeb li wieħed 
isemmi li apparti x-xandiriet diretti, fi żmien il-
festa wieħed għandu jsib ukoll ritratti tal-attivitajiet 
li jkunu qiegħdin isiru, intervisti li nkunu ħejjejna 
għal dan iż-żmien, u għal min ma jkunx jista’ 
jsegwi x-xandiriet diretti, wieħed ikun jista’ jsib 
ukoll videos ta’ attivitajiet li jkunu saru fil-ġranet 
ta’ qabel. Biex inkomplu fejn ħallejna s-sena li 
għaddiet, din is-sena ser inkomplu intellgħu l-istorja 
tal-każin miktuba mis-Sur Jimmy Muscat. Għal din 
is-sena ħsibna li intellgħu l-istorja mis-sena 1956 
sas-sena 1980, is-sena li għalaqna 50 sena. Nieħu 
l-opportunità biex nirringrazzja minn qalbi lis-Sur 
Jimmy Muscat tax-xogħol siewi li huwa għamel 
biex kiteb il-punti ewlenin tal-istorja u lis-Sur Ivan 

Vella tal-website. Nieħdu pjaċir jekk tibagħtulna 
l-kummenti u s-suġġerimenti tagħkom fuq info@
imperialbandclub.com. 

Bħala Kumitat Direttiv, din is-sena applikajna 
għal fondi mill-’Aġenzija Żgħażagħ› propju biex 
nibdew ngħallmu t-teorija tal-mużika ġewwa 
l-każin. Propju għal dan, l-Aġenzija Żgħażagħ 
aċċettat il-proposta tagħna bl-isem ta’ ‘Tagħlim 
tat-Teorija Mużikali fil-Każin’, għalhekk permezz 
tat-teknoloġija moderna minn Ottubru li ġej ser 
jibda jsir tagħlim tat-teorija li jkun jista’ jwassal 
għall-eżamijiet. Dan ser ikun miżgħud mat-tagħlim 
tal-Istrumenti tal-Injam, Strumenti tar-Ram u 
Strumenti tal-Perkussjoni, li diġà qed jingħata 
lill-istudenti tagħna, fejn dan kollu jsir bla ħlas. 
Nappella lil dawk interessati għat-tagħlim tal-
mużika biex javviċinawna sa mhux aktar tard 
mill-21 ta’ Settembru 2014. Minn hawn nixtieq 
nirringrazzja lill-għalliema kollha tal-mużika għad-
dedikazzjoni li għandhom f’dan it-tagħlim. Din 
is-sena wkoll il-każin ġie rikonoxxut uffiċjalment 
bħala għaqda volontarja. Dan ir-rikonoxximent 
fih kemm obbligi ġodda kif ukoll vantaġġi. Propju 
wieħed mill-vantaġġi kien li stajna napplikaw għal 
fondi mingħand l-Aġenzija Żgħażagħ.

Nagħlaq dawn il-kelmtejn billi nagħti 
l-kondoljanzi tiegħi u ta’ sħabi tal-kumitat lill-
familjari ta’ dawk kollha li ħallewna matul din is-
sena. Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

Nagħlaq billi nawgura festa mill-isbaħ, 
f’armonija ta’ ħbiberija, lill-Melliħin kollha, lil 
ħutna l-emigranti li qegħdin fostna, kif ukoll lil 
dawk kollha li qegħdin isegwu kollox minn fuq 
l-internet. Fl-aħħar, iżda mhux l-inqas, lill-morda 
kollha li sfortunatament ma jistgħux ikunu magħna. 

Viva l-Banda Imperial. Viva Marija Bambina
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