
Nagħtikom merħba permezz ta’ pubblikazzjoni 
oħra ta’ Leħen l-Imperial li ta’ kull sena l-Għaqda 
Mużikali Imperial tippubblika fl-okkażjoni 
tal-Festa Ad Unur Marija Bambina. F’din il-
pubblikazzjoni ssibu tagħrif dwar il-ħidma tal-
għaqda tagħna u tagħrif ieħor interessanti. Ta’ dan 
nixtieq nirringrazzja mill-qalb lill-Bord Editorjali 
li, flimkien ma’ persuni oħra, iwasslulna ktejjeb 
mimli informazzjoni siewja, interessanti u ħafna 
nies ifittxu li jakkwistaw kopja biex tinżamm fil-
kollezzjoni tagħhom.

Fl-aħħar perjodu tas-sena li għaddiet, eżattament 
wara l-festa, inbeda xogħol strutturali ġewwa 
l-każin li kien possibbli permezz ta’ Fondi Ewropej 
li l-każin kien eleġibbli għalihom mill-Fond Rurali 
maħruġ mill-Majjistral Action Group Foundation. 
Ġie nstallat lift modern li permezz tiegħu l-każin 
kollu sar aċċessibbli għal persuni b’diżabilità u 
dawk li għandhom problemi ta’ mobilità. Saru 
toilets ġodda u moderni fis-sular ta’ isfel, b’żieda 
ta’ toilet ieħor għal persuni b’diżabilità. Is-sala 
tal-banda ġiet mgħammra b’arja kundizzjonata u 
l-ħitan ġew miksija b’materjal li jassorbi l-ħsejjes 
għal akustika aħjar. Illum il-każin huwa mgħammar 
b’sala għall-użu tal-banda mill-aktar moderna u 
b’faċilitajiet mill-aqwa. Parti oħra tal-Fondi ġew 
utilizzati biex inxtraw tlett timpani u strumenti tal-
perkussjoni oħra kif ukoll sett ta’ qniepen (tubular 
bells) ġodda għall-użu tal-banda. Dan il-proġett 
kien importanti ħafna għas-soċjetà tagħna u mill-
qalb nirringrazzja lill-Gvern Ċentrali permezz tas-
Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Fondi 
Ewropej, Dr Ian Borg. Nirringrazzja wkoll lis-Sur 
Clayton Bartolo għall-għajnuna biex setgħet issir 
l-applikazzjoni għal dawn il-fondi, lill-Perit Joseph 
Attard għall-pjanti u sorveljanza tax-xogħlijiet kif 
ukoll lil għadd ta’ persuni oħra li taw l-għajnuna 
tagħhom.

Bejn is-16 u l-20 ta’ Settembru 2016 il-Banda 
Imperial għamlet mawra ġewwa Aquaviva 

delle Fonti, fl-Italja, fuq 
inizjattiva tal-Kunsill Lokali 
tal-Mellieha flimkien mal-
Comune ta’ Aquaviva Delle 
Fonti (BA). Jakkunpanjaw il-Banda Imperial kien 
hemm is-Sindku tal-Mellieħa s-Sur John Buttigieg 
u s-Sinjura Buttigieg, u l-Ministru tal-Edukazzjoni 
u x-Xogħol l-Onorevoli Evarist Bartolo u s-Sinjura 
Bartolo. Kienet mawra impenjattiva u kulturali li 
laħqet il-qofol tagħha bi programm mużikali fil-
pjazza ewlenija ta’ Aquaviva Delle Fonti. Għal 
darba oħra l-Banda Imperial kienet ambaxxatriċi 
għal Malta ġewwa r-reġjun ta’ Puglia fin-naħa ta’ 
isfel tal-Italja, żjara li kompliet tagħti dimensjoni 
internazzjoni lill-Banda Imperial.

Min-naħa tal-amministrazzjoni tas-Soċjetà, 
kellna l-ħatra ta’ Kumitat Direttiv. Bidla ewlenija 
fil-kumitat kienet il-ħatra tas-Sur John Gauci bħala 
Segretarju Ġenerali minflok is-Sur Norbert Vella li 
ma setax ikompli fil-kariga minħabba impenji oħra. 
Filwaqt li nirringrazzja lil Norbert għal xogħol 
siewi tiegħu kemm dam fil-kariga ta’ segretarju 
ġenerali, nawgura lil John fil-kariga ġdida tiegħu u 
konvint li għandu l-kapaċitajiet kollha għal kariga 
hekk importanti f’kull Soċjetà. Nawgura wkoll lill-
membri ġodda fil-kumitat is-Sur Anthony Grech u 
s-Sur Mark Borg. Tajjeb li nsemmi li l-live streaming 
u dak kollu li għandu x’jaqsam ma’ komunikazzjoni 
permezz tal-internet ser jibqa’ jieħu ħsiebhom 
Norbert u hemm l-impenn ta’ kulħadd biex dan is-
servizz ferm apprezzat l-aktar mill-emigranti ser 
jibqa’ jitwassal bl-istess mod li ilu jixxandar dan iż-
żmien kollu.

Fuq nota differenti, matul din is-sena ġarrabna 
t-telfa għal għarrieda tas-Sinjura Vivie Schembri, 
membru attiv fil-Kumitat tan-Nisa sa mit-twaqqif 
tiegħu. Aħna li konna nafuha mill-qrib inħossu 
n-nuqqas tagħha, dak il-karattru ferrieħi u qalb taz-
zokkor. Taħdem u tistinka biex kull attività fil-każin 
tirnexxi, tipprepara għal kull festin li jkun hemm u 
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araha sodisfatta meta dak li jkun organizzat ikun 
irnexxa. Niftakar lil Vivie minn età żgħira ħafna 
u sal-ġurnata tal-mewt tagħha dejjem gawdejt 
ir-rispett kbir mingħandha. Nhar ta’ Sibt u waqt 
attivitajiet oħra li jkunu organizzati fil-każin jibqa’ 
jinħass in-nuqqas ta’ Vivie iżda dik hija r-realtà tal-
ħajja u rridu naċċettawha. Vivie qed tgawdi l-premju 
ta’ dejjem u tibqa’ magħna fil-qalb matul ħajjitna. Is-
Sur Joseph Sciberras u s-Sur Vincent Vella, Bandisti 
Onorarji tas-Soċjetà ħallew din id-dinja matul dawn 
l-aħħar xhur. Bandisti li għal snin twal taw servizz 
kbir lil Banda Imperial u huma ta’ ispirazzjoni u 
eżempju għalina biex bħalhom għandna nagħtu 
servizz volontarju lill-banda. Għalihom il-banda 
kienet ħajjithom u dejjem stinkaw u jinkoraġixxu 
persuni oħra biex huma wkoll jitgħallmu strument 
biex il-banda tagħna tkompli miexja ’l quddiem. 
Fl-aħħar ukoll insellem il-memorja tas-Sur Andrew 
Ciappara u Spiro Cauchi membri tal-każin li wkoll 

ħallew din id-dinja matul din is-sena.
Is-Surmast Direttur Anthony Borg ingħata 

l-Unur ta’ Rikonoxximent il-Mellieħa, mill-Kunsill 
Lokali għall-ħidma tiegħu fil-qasam tal-mużika 
wara li kien nominat mill-Kumitat Direttiv. Unur 
mistħoqq għall-ħidma u d-dedikazzjoni li dejjem 
wera fit-tagħlim tal-mużika u kemm bħala Direttur 
tal-Banda tagħna. Mill-ġdid nifraħlu ta’ dan l-unur 
mistħoqq li jkompli jħeġġeġ fih aktar impenn b’risq 
l-arti mużikali b’mod speċjali lejn il-Banda Imperial 
li hija tant għal qalbu.

Fl-okkażjoni tal-Festa Ad Unur Marija Bambina 
nixtieq nawgura lill-poplu Mellieħi awguri sinċieri 
għal dan iż-żmien ta’ ferħ. Niċċelebraw u nieħdu 
pjaċir flimkien fil-festa tagħna u nirringrazzja lil 
kulħadd għall-għajnuna li dejjem toffru lill-Għaqda 
Mużikali Imperial biex tkun tista’ tkompli għaddejja 
bil-ħidma tagħha.

Il-Festa t-tajba lil kulħadd.

L-Għaqda Mużikali Imperial tilqa’ applikazzjonijiet 
għat-tagħlim tal-mużika mingħajr ħlas 

f’dawn il-kategoriji:

• Teorija tal-Mużika
• Strumenti tal-Injam

• Strumenti tar-Ramm
• Strumenti tal-Perkussjoni

Tel: 21 520 536

Ûuru l-‘website’ tag˙na

www.imperialbandclub.com
Ikkuntattjana fuq e-mail:

info@imperialbandclub.com
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