
Shirley Helleur
Ir-riżenja ta’ Shirley Helleur minn Direttriċi tal-

Kor Imperial f’Diċembru li għadda kienet l-anqas 
ħaġa li kont qed nistenna. Shirley mexxiet il-Kor 
Imperial b’abbiltà, ħeġġa u b’dixxiplina għal ħdax-
il sena sħaħ. Matul is-snin kompliet tkabbar ir-
repertorju mużikali tal-istess Kor. Kienet interessanti 
immens l-aħħar laqgħa li kellna flimkien. Fhimt li 
l-firda mill-Kor Imperial li mexxiet għal numru ta’ 
snin b’tant dedikazzjoni ħassitha ħafna. Kif għamilt 
dakinhar, mill-ġdid nerġa’ nawgura lilha u lill-familja 
tagħha l-isbaħ xewqat għall-futur.

Julie Thomas 
Wara r-rizenja ta’ Shirley Helleur minn Direttriċi 

tal-Kor Imperial, il-Kumitat Direttiv ħatar lil Julie 
Thomas bħala Direttriċi tal-Kor. Minbarra li hija wkoll 
mużiċista mal-Banda Imperial, Julie hija Soprano u 
għandha esperjenza vasta fil-qasam korali. Nawgura 
lil Julie kull suċċess fil-kariga l-ġdida tagħha.

Toni Caruana
Kienet ħelwa u emozzjonanti s-sorpriża ħelwa 

li l-Banda Imperial tat lil Toni Caruana f’għeluq 
sninu. Din is-sena għalaq tmenin sena jdoqq mal-
Banda Imperial. Għalkemm kiber fl-età xorta għadu 
jagħti kontribut lill-Banda Imperial bl-aħjar mod li 

jista’. Meta nkunu ndoqqu 
ħdejn xulxin waqt xi fanfarra, 
għalkemm ma jgħid xejn, 
nifhem kemm ikun kburi 
meta jilbes l-uniformi tal-Banda li huwa tant iħobb u 
jdoqq it-trumbetta, kumpann għal snin twal. Il-lealtà 
u l-imħabba li Toni għandu lejn il-Każin u l-Banda 
Imperial għandhom ikunu ta’ eżempju għalina lkoll.

Fl-aħħar nett nixtieq...
•	 Insellem il-memorja tal-membri tal-każin li 

ħallew din id-dinja matul l-aħħar sena. Filwaqt 
li nirringrazzjahom ta’ dak kollu li għamlu għall-
Għaqda tagħna, tajjeb li niftakru fihom fit-talb 
tagħna.

•	 Nifraħ	lil Carl Borg (Trumpet), Ian Massa (Horn) 
u Damian Vella (Trombone) li ġew magħżula biex 
jiffurmaw parti mill-Malta Philharmonic Youth 
Orchestra. Fl-istess waqt inħeġġeġ aktar mużiċisti 
żgħażagħ biex jimxu fuq il-passi tagħhom.

• Nirringrazzja lil kull min b’xi mod jew ieħor ta 
l-kontribut tiegħu b’risq il-Banda u l-Kor Imperial 
matul din is-sena. Nixtieq nirringrazzja lill-poplu 
Mellieħi tas-sapport li dejjem jagħtina.
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