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Għal darb’oħra nagħtikom merħba u
nistiedinkom biex taqraw din l-pubblikazzjoni
“Leħen l-Imperial” li ta’ kull sena l-Għaqda Mużikali
Imperial tippubblika fl-okkażjoni tal-Festa Ad Unur
ta’ Marija Bambina. F’din il-pubblikazzjoni wieħed
isib tagħrif dwar sena ta’ ħidma li ssir mill-Għaqda
tagħna sewwa permezz ta’ servizzi u attivitajiet
li jkunu saru ġewwa l-Mellieħa u oħrajn li jkun
saru madwar Malta, kif ukoll tagħrif ieħor millaktar interessanti dwar storja, drawwiet u tifkiriet
li jżewqu din il-pubblikazzjoni biex bħal kull sena
tkun interessanti u mfittxija minn ħafna nies.
Fis-Seduta Ġenerali tas-17 ta’ Frar 2018 kien
maħtur Kumitat Direttiv ġdid għas-snin 2018-2019.
Dan kompla fuq il-ħidma tal-kumitat preċedenti
fit-tmexxija tas-soċjetà kif ukoll organizza diversi
attivitajiet li jżommu l-każin ħaj. Jgħinu lillKumitat fit-tmexxija nsibu wkoll lill-Kummissjoni
Banda u Kor u lill-Kumitat Żgħażagħ. Il-Banda
Imperial din is-sena kellha l-unur li tieħu sehem fiċċelebrazzjonijiet tal-Ftuħ Uffiċjali ta’ Valletta 2018
li saru biex jimmarkaw l-avveniment storiku fejn ilBelt Valletta ħadet it-titlu ta’ Belt Kapitali Ewropea
tal-Kultura.
Kienet ġrajja unika li fiha l-Banda Imperial
kellha l-unur li tieħu sehem. Attività oħra li kienet
organizzata mill-Fondazzjoni Valletta 2018 u li
l-Banda u l-Kor Imperial kellhom l-opportunità li
jieħdu sehem fiha kienet dik bl-isem ta’ Sentieri,
organizzata fil-Park tal-Majjistral f’April 2018.
Kienet esperjenza unika u differenti għall-Għaqda
tagħna, imma li laħqet is-suċċess mixtieq.
Din is-sena, wara diskussjoni fil-Kummissjoni
Banda u Kor, ħsibna biex nagħtu spinta lill-kunċert
li jsir f’Ħadd il-Palm u għalhekk kien deċiż li dan
jibda jsir fil-Knisja Arċipretali, post aktar addattat
għal kunċert marbut mal-Ġimgha Mqaddsa, bilKnisja armata għall-okkażjoni tikkumplimenta
bil-kbir mal-mużika u l-ħsibijiet li jsawru dan ilprogramm. Il-Banda Imperial bħal kull sena tagħti
diversi programmi u servizzi kemm fil-Mellieħa u
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anke madwar Malta, bilprovi għal banda li jsiru
regolari darba fil-ġimgħa.
Minn qalbi nirringrazzja
lill-bandisti tagħna għallimpenn u s-sagrifiċċju
li huma jagħmlu. Il-Kor
Imperial jagħti s-sehem tiegħu b’mod tajjeb ħafna
f’kunċerti li jittellgħu minn żmien għal żmien, kif
ukoll jakkumpanja l-Banda fi programmi mużikali
li jsiru matul is-sena.
Wara iktar minn sena li ħadet it-tmexxija tal-Kor
is-Sinjura Julie Thomas, hu ta’ sodisfazzjon għalina
li fit-tmexxija tal-Kor kien hemm kontinwità, fejn
qed jittellgħu kunċerti ta’ livell għoli li jpaxxi
l-widna ta’ dawk kollha li jattendu u jkun hemm
kummenti ferm sbieħ dwar is-siltiet li l-Kor ikanta.
Nixtieq nawgura aktar suċċess lill-Kor tagħna u
nirringrazzja lill-membri tal-Kor għall-impenn u
s-sagriffiċċju tagħhom. It-tmexxija tal-Banda u talKor, u t-tagħlim mużikali li jingħata ġewwa l-Każin
huwa responsabbli għalihom is-Surmast Direttur
Anthony Borg flimkien ma’ Julie Thomas, Philip
Schembri u Geoff Thomas. Nawgura li nkomplu
b’din il-ħidma sabiex nkomplu ntejbu l-livell
mużikali tal-Banda u l-Kor Imperial.
Fil-ħajja hemm il-waqtiet li jagħtuk gost u
jferrħuk, waqt li jiġu perjodi li jniktuk, b’mod
speċjali meta titlef ħbieb li għal ħafna żmien tkun
tafhom, ħdimt qrib tagħhom u li taw is-sehem
tagħhom u ħadmu fis-soċjetà. Qed nagħmel
referenza għall-President Onorarju Joseph Bartolo,
il-bandisti Michelle Sharma u Anita Gray, ilmembru tal-Kor Odette Zammit, kif ukoll membri
tal-każin u benefatturi li mietu matul din is-sena.
Meta titlef membru minn tal-familja titnikket, iżda
meta matul din is-sena tlifna numru mhux ħażin ta’
membri u ħbieb in-niket ikun ħafna iktar.
Huwa diffiċli għalija li nsellem lil kulħadd u
m’iniex it-tip li noqgħod nagħmel ħafna eloġji. Iżda
naħseb li huwa dover li nsellem lis-Sinjuri Michelle
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Sharma u Anita Gray tas-servizz u l-impenn li dejjem
taw lil Banda Imperial. Is-Sinjura Odette Zammit
kienet sa mill-bidu nett membru tal-Kor Imperial,
baqgħet attiva sal-aħħar anke meta minħabba mard
ma kienx faċli li tagħti s-sehem tagħha fil-Kor.
L-impenn u l-ħidma kbira li ta l-ħabib tiegħi s-Sur
Joseph Bartolo żgur li ma kinitx faċli fi żminijiet li
kienu aktar diffiċli minn tal-lum. Aktar minn sittin
sena ħidma f’karigi important li b’konsistenza u
b’deċiżjonijiet mhux dejjem popolari wasslu biex
aħna llum ingawdu l-frott tagħhom. Ġużepp kien
raġel fuq l-irġiel.
Kulħadd ikollu l-ħsibijiet u l-fehmiet tiegħu,
argumenta kemm trid, iżda meta l-Kumitat jieħu
deċiżjoni, anke meta ma tkunx kif jaħseb hu, arah
ikun minn tal-ewwel li jara li dak li ddeċieda
l-Kumitat isir. Ħdimt miegħu għal ħafna u ħafna
snin, tgħallimt ħafna minn għandu, jaħdem mingħajr
ħafna daqq tat-trombi imma b’rieda sħiħa u interess
wieħed, dak li jara l-ġid komuni kemm għas-soċjetà
kif ukoll għall-għaqda fil-Mellieħa. Irrid insellem
ukoll għadd ta’ membri u benefatturi li ħallewna
matul din is-sena. Għalkemm mhux possibbli
li nsemmihom wieħed wieħed, xorta waħda
nirringrazzjahom ghall-ħidma li taw lis-soċjetà.
Nagħti l-kondoljanzi lill-familjari kollha ta’
dawn il-ħbieb tagħna u nemmen li dawk il-persuni
li kienu altruwisti u ġenerużi f’ħajjithom igawdu
l-premju li jistħoqqilhom wara l-ħajja fuq din l-art.
Meta wieħed ikun jagħmel parti mit-tmexxija ta’
soċjetà, l-għan ewlieni għandu jkun li l-għaqda li
jkun parti minnha tibqa’ miexja ’l quddiem. Irridu
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nħarsu lejn x’inhuma l-isfidi li għandna quddiemna
u nkunu kapaċi nbiddlu għall-aħjar dak li jkun
waqa’ lura jew li ma jkunx għadu relevanti għallpreżent. Ma jfissirx li għandna nbiddlu kollox, iżda
li nżommu dak li hu tajjeb waqt li nbiddlu dak li
jkun hemm bżonn. Hekk qegħdin nagħmlu aħna
bħala kumitat, naraw dak li nistgħu ntejbu u nieħdu
dawk id-deċiżjonijiet li huma importanti. Irridu
naraw li l-affarijiet li nagħmlu jkunu sostenibbli
għax b’hekk biss inkunu ċerti li hemm futur għassoċjetà.
Illum kull każin tal-banda għandu sfida li qegħda
dejjem tikber, dik li jkollu dħul biżżejjed biex ikopri
l-ispiża kurrenti. L-ispiża tal-banda dejjem togħla,
il-manutenzjoni tal-bini u affarijiet oħra dejjem
tiżdied, u jekk ma jkunx hemm dħul alternattiv,
l-piż finanzjarju dejjem jikber. Qegħdin naraw kif
jista’ jkollna dħul iehor minn skemi li joħorġu minn
żmien għal żmien biex intejbu l-operat tagħna.
B’hekk biss nistgħu nassiguraw li l-Każin jibqa’
jitmexxa ’l quddiem bl-isfidi kollha li jeżistu filħajja tal-lum. Is-sostenn finanzjarju waħdu mhux issoluzzjoni. L-impenn volontarju ta’ ħafna persuni li
lesti jiddedikaw ftit mill-ħin tagħhom huwa l-aqwa
garanzija biex is-soċjetajiet tagħna jkollhom futur
sabiħ.
Nagħlaq dan il-messaġġ billi nawgura lill-poplu
Mellieħi fl-okkażjoni tal-Festa Ad Unur ta’ Marija
Bambina u nirringrazzja lil kull min b’mod jew
ieħor joffri l-għajnuna tiegħu lill-Għaqda Mużikali
Imperial.
Il-Festa t-Tajba lil kulħadd.

Bejn il-24 t’Awwissu u t-8 ta’ Settembru 2018
ser inxandru ‘live’
l-attivitajiet tal-Għaqda Mużikali Imperial
u l-funzjonijiet reliġjużi
fl-okkażjoni tal-

Festa ta’ Marija Bambina 2018
fuq is-sit elettroniku
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