
Kif huwa mistenni minn kull Għaqda Mużikali, 
il-ħidma ewlenija tagħha għandha tkun marbuta 
mal-mużika. Għalhekk l-attività mużikali fi ħdan 
l-Għaqda Mużikali Imperial ma taqta’ xejn. Xtaqt 
li dan il-kontribut tiegħi fil-ktejjeb li ta’ kull sena 
l-Għaqda Mużikali Imperial toħroġ fl-okkażjoni tal-
Festa ta’ Marija Bambina nagħti rendikont fil-qosor 
dwar il-ħidma mużikali ġewwa l-Għaqda tagħna 
matul dawn l-aħħar tnax-il xahar.

Banda u Kor 
Kif wieħed jista’ jara aktar ’il quddiem fid-

djarju tal-Għaqda tagħna li qed jiġi mitbugħ f’dan 
il-ktejjeb, wieħed jista’ jinnota li l-attivitajiet 
mużikali, kemm tal-Banda u kemm tal-Kor, huma 
mferrxa matul ix-xhur kollha tas-sena. Ma’ dawn 
wieħed irid ukoll jieħu inkonsiderazzjoni l-provi 
li jsiru tal-anqas darba fil-ġimgħa u xi drabi aktar 
ukoll, tul is-sena kollha. Fost oħrajn, xtaqt insemmi 
tliet programmi partikolari li kellna matul din is-
sena.

 Il-Kunċert Korali u Strumentali mill-Banda u 
l-Kor Imperial li sar f’Diċembru li għadda, ġewwa 
l-Bitħa tal-Palazz Presidenzjali fl-okkażjoni tal-
Erbgħin Sena mit-twaqqif ta’ Malta Repubblika. 
Kburin ħafna li f’dan il-Kunċert daqqejna xogħlijiet 
ta’ kompożituri Melliħin f’post daqshekk importanti 
li ġie segwit b’interess mill-udjenza preżenti. 

F’Mejju li għadda, bħala parti mill-Mellieħa 
International Music Festival, fejn tellgħajna 
kunċert strumentali bħala Massed Bands flimkien 
mad-Doncaster International Concert Band - 
Banda magħmula minn mużiċisti mid-Doncaster 
Concert Band (minn Yorkshire fir-Renju Unit), 
mill-Eynsford Concert Band (minn Kent fir-Renju 
Unit) u mill-Music All de Limonest (viċin Lyon fi 
Franza). Kienet esperjenza mużikali mill-isbaħ li 
jalla jkollna aktar minnhom ’il quddiem.

F’Lulju li għadda, il-Kor Imperial, taħt it-
tmexxija tad-Direttriċi tal-Kor Shirley Helleur, ġie 

mistieden mill-Banda Pompei ta’ Marsaxlokk biex 
jieħu sehem waqt kunċert mużikali li jfakkar il-
Ġublew tal-Fidda tal-istess Banda. Kienet l-ewwel 
darba li l-Kor Imperial ħa sehem waqt programm 
mużikali ma’ Banda oħra Maltija. L-eżekuzzjoni 
mpekkabbli tal-Overture 1812, flimkien mal-istess 
Banda, kienet ta’ ġieħ għall-istess Kor, għad-
Direttriċi tiegħu u għall-Għaqda tagħna. 

Tagħlim tal-Mużika
Matul l-aħħar sena komplejna tejjibna t-tagħlim 

tal-mużika. Minbarra t-tagħlim tal-istrumenti tal-
injam, tar-ramm u tal-perkussjoni, introduċejna 
wkoll il-kors tat-teorija tal-mużika għall-istudenti 
li qegħdin jitgħallmu l-mużika, u offrejna wkoll 
din l-opportunità lill-bandisti u lill-membri tal-Kor. 
Matul din is-sena ser inkomplu nieħdu inizjattivi 
oħra biex inkomplu ntejbu l-kwalità tat-tagħlim 
tal-mużika fl-Għaqda. Filwaqt li nrodd ħajr lill-
Għalliema, inħeġġeġ aktar persuni biex jitgħallmu 
l-mużika u jieħdu l-opportunità li jagħmlu użu minn 
dan is-servizz li l-Għaqda Mużikali Imperial toffri 
mingħajr ħlas.

Tagħmir u Faċilitajiet Mużikali
Din is-sena l-Kumitat kompla jinvesti bil-

kbir, kemm direttament fil-Banda u kif ukoll fil-
faċilitajiet mużikali tal-Każin. Inxtraw numru sabiħ 
ta’ strumenti tal-perkussjoni, li tant kienu meħtieġa 
mill-Banda tagħna. Issa ser inkunu f’pożizzjoni li 
nesegwixxu xogħlijiet mużikali ġodda li sal-lum 
ma kienx possibbli li nesegwixxu minħabba li ma 
kellniex dawn l-istrumenti. Barra minn dan illum 
nistgħu noffru opportunitajiet ġodda, kemm lill-
istudenti u kemm lill-mużiċisti tal-perkussjoni li 
sal-lum ma konniex f’pożizzjoni li noffrulhom. 

Ma’ dan wieħed irid isemmi li s-sala tal-Kunċerti 
ser issir aktar aċċessibbli bl-istallazzjoni ta’ lift mis-
sular ta’ isfel. Ser titwaħħal ukoll sistema ta’ arja 
kondizzjonata fl-istess sala biex tkun aktar komda, 
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speċjalment fil-jiem sħan tas-sajf. Ma’ dan wieħed 
irid iżid it-titjib infrastrutturali li qed isir biex is-
sala tal-kunċerti tkun aktar addattata għall-ħtiġiet 
mużikali tal-Banda u tal-Kor. Prosit u grazzi lill-
Kumitat Direttiv ta’ dawn l-inizzjattivi kollha.

Komplejna kabbarna l-librerija mużikali kemm 
b’mużika korali kif ukoll b’mużika strumentali. 
Illum nistgħu ngħidu li għandna librerija mużikali 
varjata, li taqdi l-ħtiġiet mużikali kollha li għandha 
bżonn l-Għaqda tagħna. Din is-sena bdejna 
l-ikkatalogar tal-Arkivju Mużikali, proċess delikat 

li jitlob ħafna ħin u ħafna paċenzja. Nixtieq inrodd 
ħajr lil dawk kollha li qed jagħmlu dan ix-xogħol 
b’imħabba u dedikazzjoni. 

Din il-ħidma hekk kbira qatt ma setgħet tkun 
possibbli mingħajr il-ħidma u d-dedikazzjoni ta’ 
ħafna nies. Għalhekk nixtieq nirringrazzja u nuri 
l-apprezzament tiegħi lil kull min b’xi mod jew 
ieħor ta s-sehem tiegħu biex setgħet titwettaq din 
il-ħidma hekk siewja b’risq l-għaqda tagħna.

Il-Festa t-tajba.

Opening hours:
Mon – Tues 07.00 – 18.00
Wed 07.00 – 13.00
Thurs - Fri 07.00 – 18.00
Sat 07.00 – 14.00
Sun Closed

Mario & Joanne Vella
Snajjin Street
Mellieħa, Malta
Tel: 21521445 Free Deliveries

Ìo Ìo
Special OFFerS aVailable in StOre

Mini Market

SALA IMPERIAL
(mg˙ammra b’arja kundizzjonata)

Ideali g˙al riçevimenti tal-Mag˙mudijiet, 
tal-Praçett, tal-GriΩma, tal-Engagements u 

g˙al kull attività soçjali o˙ra.

G˙al aktar informazzjoni avviçinaw 
lill-membri tal-Kumitat, jew çemplu 

fuq in-numri tat-telefown:

21 523467 u 21 520536
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