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Merħba u grazzi talli għal sena oħra qegħdin tiflu
l-pubblikazzjoni ta’ din is-sena ta’ Leħen l-Imperial
li ta’ kull sena l-Għaqda Mużikali Imperial
tippubblika fl-okkażjoni tal-Festa Ad Unur Marija
Bambina. F’dawn il-paġni qed inwasslulkom
tagħrif dwar il-ħidma tal-għaqda tagħna mżewwaq
b’tagħrif ieħor li nittama li ssibuh interessanti u ta’
ġid.
Minkejja li l-ħidma tal-baned tagħna tilħaq ilqofol fil-jiem tal-Festa, u dan jgħodd ukoll għallGħaqda tagħna, il-ħajja fl-Għaqda Mużikali Imperial
ma tieqafx malli tidħol l-istatwa tal-Bambina lura
fil-knisja. B’sens ta’ sodisfazzjon nistqarr li l-Banda,
il-Kor, il-Kumitat u l-kummissjonijiet jibqgħu attivi
tul is-sena kollha. Dan jixhdu d-djarju tal-attivitajiet
li jinsab inkluż f’din il-pubblikazzjoni. Hawnhekk
nixtieq insemmi biss xi wħud mill-attivitajiet li ġew
organizzati fl-aħħar tnax-il xahar u ftit mill-ħidma
li wettaqna.
Wara li f’Mejju 2016 ġie maħtur Kumitat
Direttiv ġdid, f’Ottubru u Novembru li għadda kien
imiss ukoll tibdil fi tnejn mill-kummissjonijiet fi
ħdan l-Għaqda; qed nirreferi għall-Kummissjoni
Banda u għall-Kummissjoni Żgħażagħ. Fillaqgħat ġenerali rispettivi li saru għal dawn iżżewġ kummissjonijiet, ġew magħżula l-membri fi
ħdanhom. Ta’ min isemmi li għall-ewwel darba flistorja tal-Għaqda tagħna, membri tal-Kor Imperial
ingħataw l-opportunità li jeleġġu membri sħabhom
mill-istess Kor biex iservu fuq din il-Kummissjoni.
Dan sar sabiex il-Kor jieħu post iktar ċentrali filħajja ta’ din l-Għaqda u biex, kif sar tul dawn l-aħħar
tmintax-il sena kemm ilu mwaqqaf il-Kor, tkompli
tissaħħaħ is-sinerġija bejn il-Banda u l-Kor.
L-aħħar erba’ servizzi tal-Banda u l-Kor Imperial
għas-sena 2016 kienu programm waqt żjara li
kontinġent mir-Royal Marines Association (Malta
Branch) għamel ġewwa l-Każin, quddiesa għand isSorijiet tal-Klawsura fil-kunvent ta’ Santa Katerina
fil-Belt Valletta, programm vokali u strumentali
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f’Misraħ iż-Żjara tal-Papa,
il-Mellieħa, bħala parti millattivitajiet ta’ Milied Mellieħi
organizzati
mill-Kunsill
Lokali tal-Mellieħa, u programm ta’ Għanjiet talMilied fil-Pjazza tal-Parroċċa nhar Lejlet il-Milied.
Nixtieq nieħu l-opportunità biex nirringrazzja lillKummissjoni Żgħażagħ li ħadet sehem sħiħ waqt
l-erbat ijiem tal-Milied Mellieħi 2016 permezz ta’
bejgħ ta’ mqaret matul l-attivitajiet organizzati waqt
Milied Mellieħi.
L-ewwel impenn tal-Banda għas-sena 2017 kien
fi Frar, fejn il-Banda Imperial esegwiet programm
mużikali fis-sala tal-Iskola tal-Imġarr, fl-okkażjoni
ta’ ‘Jum l-Imġarr’ organizzat mill-Kunsill Lokali
tal-Imġarr, Malta. Marzu ra l-kunċert annwali li
jsir mill-Banda u l-Kor Imperial fis-Sala Professur
Godfrey Wettinger tal-Kulleġġ Marija Reġina talMellieħa nhar Ħadd il-Palm. Dan il-programm daħal
sew fid-djarju tal-attivitajiet organizzati fil-Mellieħa
fil-ġranet tal-Ġimgħa Mqaddsa u l-attendenza
dejjem tkun waħda inkoraġġanti ħafna. F’Ġunju,
il-Banda u l-Kor Imperial tellgħu programm vokali
u strumentali fil-Pjazza tal-Parroċċa, il-Mellieħa,
bħala parti mill-attivitajiet waqt il-Festa ta’ San
Ġwann tal-Ħġejjeġ organizzata mill-Kunsill Lokali
tal-Mellieħa. Ma naqsitx ukoll il-parteċipazzjoni
tal-Banda Imperial f’għadd ta’ festi organizzati
f’diversi rħula madwar Malta tul ix-xhur tas-Sajf.
Bidla importanti li seħħet mingħajr ma konna
qed nistennew kienet fid-direzzjoni tal-Kor
Imperial. Wara ħdax-il sena fid-direzzjoni tal-Kor,
f’Novembru li għadda Shirley Helleur tat ir-riżenja
tagħha minn dan ir-rwol minħabba raġunijiet
personali. Ma kinitx deċiżjoni faċli għal Shirley
u waħda li kellha tieħu f’qasir żmien, għalhekk
lanqas aħna ma konna qed nistennewha. Nixtieq
hawnhekk nieħu l-opportunità biex nirringrazzjaha
għad-dedikazzjoni u l-impenn li dejjem uriet tul
iż-żmien li damet tmexxi l-Kor. Taħt id-direzzjoni
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tagħha, il-Kor kompla jimxi ’l quddiem u saħansitra
ħa sehem f’attivitajiet fuq bażi nazzjonali. Thank
you, Shirley! Il-Kumitat iddeċieda li d-direzzjoni
tal-Kor Imperial kellha tgħaddi fl-idejn abbli ta’
Julie Thomas. Julie mhix wiċċ ġdid fl-Għaqda
tagħna għax ilha għal dawn l-aħħar snin tifforma
parti mill-Banda Imperial. Ninsabu ċerti li l-istudju
tagħha fil-vuċi u l-esperjenza tagħha f’diversi
korijiet, kemm lokalment kif ukoll fir-Renju Unit,
għandhom ikomplu jgħollu l-livell tal-Kor Imperial.
L-ewwel impenn ta’ Julie bħala direttriċi tal-Kor
kien waqt l-inawgurazzjoni tal-Mejda tal-Appostli
imtella’ mill-Grupp Mejda tal-Appostli fis-Sala
taċ-Ċentru Parrokkjali tal-Mellieħa. L-eżekuzzjoni
tajba immens li kellu l-Kor f’din l-attività ħarġu
ċari fil-kliem ta’ tifħir li rċevejna minn kull min
kien preżenti. Nawguraw lil Julie ħidma twila u ta’
suċċess fid-direzzjoni tal-Kor Imperial.
Bidla oħra kienet fit-tmexxija tal-puttugin talKażin. Pietru Gauci (tal-Pirrex) u l-familja tiegħu
li kien ilhom imexxu l-puttugin għal tmien snin
iddeċidew li ma jġeddux malli għalqilhom il-kuntratt
f’Jannar 2017. Għalhekk inħarġet sejħa għall-offerti
għall-kiri tal-puttugin, u l-Kumitat laqa’ l-offerta li
saritlu minn Natasha Grima (tat-Trux). Nieħu din
l-okkażjoni biex filwaqt li nirringrazzja lil Pietru
u lill-familja għall-ħidma tagħhom, nawgura kull
suċċess lil Natasha u lill-familja tagħha għal din il-
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biċċa xogħol xejn faċli li daħlu għaliha.
Nagħlaq dawn l-erba’ kelmiet tiegħi billi
l-ewwelnett insellem il-memorja ta’ dawk ilmembri u benefatturi kollha li ħallewna tul din
l-aħħar sena. Nixtieq ukoll nifraħ lil Toni Caruana
(il-Ħuttu) li din is-sena għalaq tmenin sena jdoqq
mal-Banda Imperial. Hi bis-saħħa ta’ dawn in-nies u
oħrajn bħalhom li jżommu l-Għaqda tagħna dejjem
fi ħsibijiethom u f’għemilhom li l-Għaqda Mużikali
Imperial qegħda fejn qegħda llum. Nifraħ ukoll lisSurmast Direttur Mro Anthony Borg fl-okkażjoni
tal-għoxrin anniversarju minn meta ħa t-tmexxija
tal-Banda Imperial. Nirringrazzjah tal-ħidma
u d-dedikazzjoni tiegħu fit-tagħlim tal-mużika
għax bis-saħħa ta’ dan il-Banda tkompli tikber u
tissaħħaħ. Fl-aħħar imma mhux l-inqas, nixtieq
nifraħ lill-membri kollha eletti fil-Parlament fuq ittnax-il distrett. B’mod speċjali nifraħ lill-Onorevoli
Clayton Bartolo li kien bandist mal-Banda tagħna
għal diversi snin u li ġie elett għall-ewwel darba.
Nirringrazzja lil kulħadd għall-għajnuna li
dejjem toffru lill-Għaqda Mużikali Imperial biex
tkun tista’ tkompli għaddejja bil-ħidma tagħha tul
is-sena kollha.
Fl-okkażjoni tal-Festa Ad Unur Marija Bambina
nixtieq nawgura lill-poplu Mellieħi awguri sinċieri
għal dan iż-żmien ta’ ferħ.

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
www.imperialbandclub.com
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