Sammanfattad historik
Fyrverkerimusiken 1978 – 2005
1978

Detta år arrangerades i Halmstad en internationell festival för unga blåsare och
slagverksmusiker. Festivalen pågick från fredagen den 4 augusti till fredagen
den 11 augusti. Torsdagen den 10 augusti framfördes Händels Fyrverkerimusik
i Norre Katts Park av de festivalmedverkande under ledning av Elgar Howart. Här
föddes tanken att årligen genomföra Fyrverkerimusiken i Halmstad under augusti månad.
Idégivare va bl.a Musikskolans rektor Kaj-Åke Nilsson och Benkt Högstedt.

1979

Troligen var man inte redo för att genomföra den tänkta konserten. Saknas
uppgifter härom.

1980

Nu startade arbetet med att bilda en organisationskommitté bestående av Benkt Högstedt,
Ingemar Ohlsson, Torsten Tholin och Torsten Östergren. Den 10 maj utsändes en skrivelse till orkesterledare avseende kallelse till möte 26 maj för framläggande av förslag
till repetitioner och konserter.
Efter anmälningstidens slut hade c:a 200 musikanter hörsammat inbjudan. Konserter i
City och i Norre Katts Park samt Fyrverkerimusiken genomfördes som planerat inför en
3000-hövdad publik. Före själva Fyrverkerimusiken gav Werkskapelle Hitiag en
wienerkonsert. Programblad säljes för 10 kr.

1981

Detta år deltog 12 musikkårer.

1982

Till Fyrverkerikonserten inbjöds för första gången sångare att deltaga med körsång i
Norre Katts Park. 12 musikkårer deltog. Kollekt upptogs för första gången.

1983

Uppskattningsvis 6000 personer samlades för att uppleva Fyrverkerimusiken. Detta år
fyllde dirigenten Torsten Östergren 50 år. Han blev verkligen överraskad när han slog in
Fyrverkerimusiken men i stället blev gratulerad genom att Festivalorkestern spelade
Happy Birthday. C:a 500 sångare och musikanter deltog i konserten. För första gången
delades programblad gratis ut till publiken. Halmstad Brass svarar för servering.
Söndagen den 20 november bildades Föreningen För Fyrverkerimusikens Främjande
och mötet antog förslag till stadgar.

1984

Kören framförde 4 verk av Händel innan Fyrverkerikonserten. Kvällens väder var
sämsta tänkbara med ihållande regn.

1985

8 körer och c:a 200 blåsmusikanter deltog i Fyrverkerimusikens konserter. En stor
publik njöt av skådespelet under en stjärnklar himmel.

1986

C:a 500 sångare och musikanter genomförde konserten i ett skönt augustiväder.

1987

Första konsertdelen drabbades av regn, som upphörde strax före körsången. Nytt
för året var en körgrupp, som framförde två visor före sånger av Händel.

1988

Vid extra sammanträde den 1 mars antogs förslag att arbetsnamnet Fyrverkerimusiken
skall ändras till Fyrverkerifestival. Festivalen omfattar fredag – söndag och skall ge
utrymme för konsert på Teatern samt uppförande av Vattenmusiken på Nissan.
Förberedelserna för vattenmusiken saboterades genom att delar till pumpar stals,
vilket medförde extra insatser för att rädda kvällen. Vattenmusiken kunde dock
genomföras programenligt på flotte i Nissan. Flotten hade lånats av kommunen.
Några tusen åhörare hade samlats på närliggande gator och parker för att uppleva
Vattenmusiken för första gången i Fyrverkerifestivalen. Konserten föregicks av en
konsert på Teatern med blås- och sånginslag. På söndagen avslutades festivalen med den
sedvanliga Fyrverkerimusiken med en publik uppskattad till c.a 5000 personer.

1989

Detta år blev rekord i antal medverkande. Festivalen utökades med sång och musik
från Christian IV:s tid på slottets borggård på fredagskvällen. På lördagsförmiddagen
spelade diverse musikkårer i City. En annan nyhet för Festivalen var det s.k. Klockspelet.
Detta framfördes på Rådhustrappan med nykomponerad musik av Sam Claesson.
Medverkande Collegium Musicum och Halmstad Brass samt Rådhusets klockor. På
kvällen avhölls konsert på teatern och senare Vattenmusiken på Nissan Fyrverkerimusiken framfördes senare på kvällen i Norre Katts Park för en publik på c:a 6000
personer. Bokföringsåret ändras till kalenderår. Stadgeändring.

1990

Festivalen genomfördes i stort sett som året innan.

1991

Återigen utsattes Vattenmusiken för sabotage. Någon hade kapat förtöjningslinorna
till flotten vid Kapsylparken. Flotten kunde återfinnas före Slottsbron och en besvärlig
bogsering fick genomföras. F.ö löpte Festivalen enligt planering. För första gången
betalade publiken till Fyrverkerimusiken inträde med 10 kr.

1992

På fredagskvällen avhölls en Renässansfest på borggården. Lördagskvällen startade upp
med konsert på teatern med Olle Adolphsson som gästsolist. The Real Group var bokade
men backade. Avtalsbrott ? Därefter genomfördes Vattenmusiken vid Picassoparken.
Denna gång användes egen flotte, som Föreningen själva låtit bygga under ledning av
Benkt Högstedt. Fyrverkerimusiken genomfördes i regn. C:a 4000 pers. i publiken.

1993

Festivalen genomfördes i stort sett som året innan. Regn under Fyrverkerimusiken.

1994

Vattenmusiken skulle bli något extra med fast vattenspel i Nissan. Vattenspelet hade
fungerat vid test men vägrade under konserten. En riktig flop. F.ö gick allt som planerat
trots ihärdigt regnande under söndagen. Under eftermiddagen klarnade det upp så att
Fyrverkerimusiken kunde genomföras.

1995

Årets Festival utan väsentliga ändringar. I samband med Vattenmusiken utsättes 450
levande ljus på Nissan som en manifestation mot våld och rasism.

1996

Tyvärr måste Vattenmusiken avbrytas på grund av häftigt regn. Även under Fyrverkerimusiken regnade det ymnigt men konserten kunde dock genomföras i sin helhet.

1997

Det blev ingen konsert på Borggården detta år och ej heller någon Vattenmusik av
olika anledningar. Omfattningen på Festivalen blev något mindre än tidigare år men
de övriga traditionella framföranden genomfördes med god kvalitet.

1998

Konserter i Immanuelskyrkan och Teatern. Fyrverkerimusiken genomfördes enl. program.

1999

Återupptages konsert på borggården. Marinens Musikkår deltager i Fyrverkerimusiken,
som genomföres utan missöden. Ovanligt många änder att lotsa ner till Nissan.
Entréavgiften i Norre Katts Park höjes till 20 kr.

2000

Fredagskvällen inledes med konsert på Teatern med Roger Pontare som gästsolist.
Detta år flyttades Fyrverkerimusiken från söndag till lördag.

2001

Vattenmusiken återupptages och framföres i Kapsylparken av Halmstad Blåsarensemble.
Festivalen gästas av Martini Brass från Holland, som gör succé. Fyrverkerimusiken drog
c:a 2000 personer.

2002

Vattenmusiken i Kapsylparken måste ställas in på grund av skyfall. Övriga program
fullföljdes enligt planering.

2003

Ingen Vattenmusik. Fyrverkerimusiken genomfördes under en ljum augustikväll.

2004

Inga fredagskonserter. Konserterna i Norre Katts Park startar med en kraftig regnskur,
som följdes av uppehållsväder och medförde att Fyrverkerimusiken kan genomföras.

2005

Fyrverkerifestivalen fyller 25 år. I Immanuelskyrkan på fredagskvällen konserterar
Marinens Musikkår. Lördag förmiddag spelar flera musikkårer på Rådhustrappan i
samordning med Laxagillet. En sevärdhet var medverkan av Kronprinsens Husarers beridna
musikkår från Malmö. Den deltog med parad i City på dagen och framträdde och i Norre
Katts Park på kvällen. I anslutning till Fyrverkerimusiken framförde Snöstorps-körerna 2
sånger av Händel under ledning av Göran Persson. Festivalorkestern dirigerades av Jerker
Johansson.
Inbjudan till Festivalen hade gått ut till bl.a. Kaj-Åke Nilsson, Sam Claesson och
Ingemar Ohlsson. Media var generös med reportage och gav föreningen god PR.

