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Kwalunkwe għaqda hi b’saħħitha daqskemm
huma b’saħħithom il-membri tagħha, mill-kbir
saż-żgħir bla ebda distinzjoni. Ifellaq xi ħadd,
tbati l-għaqda kollha; imma jekk jeċċella xi
ħadd, l-għaqda kollha tiggwadanja. Jekk insaħħu
l-individwi fi ħdan l-għaqda, tissaħħaħ l-għaqda
u flimkien nistgħu nibqgħu mexjin ’il quddiem.
L-importanti hu li kulħadd iħares lejn il-ġid komuni,
lejn id-destinazzjoni aħħarija ta’ fejn nixtiequ li
l-għaqda narawha fiż-żmien li ġej. Essenzjali wkoll
li l-membri kollha jħossuhom li huma importanti
għall-għaqda, u mhux sempliċi numru. Is-sens
ta’ appartenenza vera fi ħdan grupp iġib miegħu
sensazzjoni ta’ kuntentizza fl-individwu, u din
tinħass kemm ġewwa l-għaqda kif ukoll minn barra
l-għaqda. B’hekk hemm iċ-ċans li n-nies fi ħdan
l-għaqda ma jitbegħdux, u fl-istess ħin aktar nies li
qatt ma kienu viċin tal-għaqda jibdew jitħajru jersqu
biex jissieħbu fl-għaqda. Iż-żewġ aspetti huma
importanti ndaqs, kemm li żżomm in-nies tiegħek
miegħek, kif ukoll li tiġbed aktar nies lejk.
F’dawn l-erba’ versi li ktibt sentejn ilu kont
għamilt referenza qasira għan-nuqqas ta’ nies flgħaqdiet volontarji tagħna li għandhom ħiliet u
kompetenzi differenti, b’mod speċjali nies li jkunu
kwalifikati f’aspetti li jolqtu l-amministrazzjoni, ilfinanzi, l-aspetti legali, l-immaniġġjar ta’ proġetti
kapitali, it-tagħlim, u oħrajn. Kont tennejt li kull
sezzjoni tas-soċjetà hi importanti biex l-għaqdiet
volontarji tagħna, inkluż is-soċjetajiet mużikali,
jibqgħu mexjin ’il quddiem bir-ritmu li qabdu
f’dawn l-aħħar snin. Iżda billi tħambaq u ma taqbadx
il-barri minn qrunu, qajla tista’ tittama li tagħmel
avvanz. Fl-istess ħin, faċli tgħidu dan il-kliem, iżda
iktar diffiċli li twettqu. Il-ħidma kontinwa f’għaqda
bħalma hi tagħna ma tieqaf qatt, u li tiddeċiedi li
żżid magħha attivitajiet oħra li joħorġu ’l barra millkalendarju tradizzjonali hu pass diffiċli, forsi xi ftit
kuraġġuż, imma żgur li hu bżonjuż.
Kien propju għalhekk li tul din l-aħħar sena
l-Għaqda tagħna daħlet għal tliet proġetti bil-
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għan
li
ninkoraġġixxu
aktar parteċipazzjoni attiva
minn persuni differenti
t’abbiltajiet varji. Wieħed
minnhom wettaqnieh u
t-tnejn l-oħra għaddejjin
bihom.
Qabel ma tħares mill-bieb ’il barra, tajjeb li
l-ewwel tagħti titwila lejn in-nies viċin tiegħek u
tibda billi tinvesti fihom. Dawn huma n-nies li diġà
huma leali lejn is-soċjetà tiegħek, li għandhom għal
qalbhom il-ġid tagħha, u li jixtiequ li jarawha tibqa’
miexja dejjem iktar ’il quddiem. Forsi l-għaqdiet
mużikali tagħna ma jagħtux kas biżżejjed lil dawn
in-nies, jista’ jkun li jeħduhom wisq for granted.
Iżda fl-opinjoni tiegħi għandna bżonn li nibqgħu
noffrulhom opportunitajiet li jistimulawhom,
li jkomplu jħeġġuhom u li permezz tagħhom
ikomplu jżidu l-kompetenzi u l-ħiliet tagħhom.
Dan kien l-għan ewlieni wara l-proġett bl-isem
ta’ “Developing ensemble skills and techniques
in young musicians”, fl-iskema ‘Komunitajiet
Kreattivi’ amministrata mill-Kunsill Malti għallArti. Permezz ta’ dan il-proġett stajna nistiednu
mużiċist u surmast ta’ fama internazzjonali
b’esperjenza twila fil-qasam mużikali, Mro Helge
Haukås, li flimkien mas-Surmast Direttur tal-Għaqda
tagħna nisġu programm ta’ tagħlim imqassam fuq
tlett ijiem. Matulu, il-mużiċisti tagħna kellhom
l-opportunità li jirriflettu fuq il-prattiċi li nħaddnu
u fuq kif dawn nistgħu ntejbuhom u nkomplu nibnu
fuqhom. Kienet esperjenza unika li ntlaqgħet tajjeb
ħafna min-nies tagħna u li ħalliet riżultati li jmorru
lil hinn minn dak li konna qed nistennew.
Il-qasam tad-direzzjoni mużikali kien it-tieni
wieħed li poġġejna fil-mira tagħna. Jekk nixtiequ
li jkollna aktar nies kompetenti fit-tagħlim u fiddirezzjoni tal-mużika, ħassejna li ma kellniex
noqogħdu nistennew il-bajtra taqa’ f’ħalqna. Ridna
li lill-mużiċisti tagħna, speċjalment dawk żgħażagħ,
nagħtuhom iċ-ċans li jħarsu lejn id-direzzjoni
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mużikali minn lenti differenti minn dik li huma
mdorrijin iħarsu minnha, u dan billi npoġġuhom
fuq in-naħa l-oħra tal-munita. Permezz tal-proġett
“Nibnu Pedament Professjonali għad-Direzzjoni
tal-Banda b’Mod Ħolistiku u Sostenibbli” fl-iskema
‘It-Taħriġ Mużikali taż-Żgħażagħ fil-Każini talBanda, 2019’ amministrat mill-Aġenzija Żgħażagħ
u mill-Għaqda Każini tal-Banda, il-mużiċisti
żgħażagħ tagħna qed ikollhom l-opportunità li taħt
il-gwida tas-Surmast Alan Chircop, surmast li żgur
m’għandu bżonn tal-ebda introduzzjoni, jifhmu
aħjar x’tinvolvi d-direzzjoni mużikali u qed jieħdu
esperjenza diretta f’dan il-qasam. Dan il-proġett
qed isir flimkien ma’ ħames għaqdiet mużikali oħra
u fih qed jieħdu sehem ħames mużiċisti mill-Banda
tagħna. Ninsabu ċerti li dan il-proġett se jkun qed
iħalli ħafna ġid, tant li diġà bdejna nesperjenzaw
l-effetti diretti tiegħu.
Ħassejna wkoll il-bżonn li nixirfu ftit iktar lil
hinn minn dawk il-membri li forsi huma l-iktar
midħla tal-Għaqda. Ma nixtiqux li xi membri talfamilja tagħna jħossuhom imwarrba, jew li forsi
jħossu li l-għaqda għandha biss bżonnhom biex
darba fis-sena jħallsu l-miżata, forsi b’sens ta’
lealtà, forsi għax dejjem hekk għamlu, jew forsi
għax b’hekk iħossuhom li qed jikkontribwixxu lejn
l-għaqda li tant għandhom għal qalbhom. Importanti
immens, imma ma naħsibx li b’hekk qed isostnu blaħjar mod possibbli s-sens t’appartenenza li għamilt
referenza għalih iktar ’il fuq. U huwa għalhekk li
xtaqna li noħorġu aħna stess biex nilħqu lil kulħadd
u noffru l-opportunità lil kulħadd biex jagħti daqqa
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t’id f’dak li jħossuhom l-aktar komdi fih. Dħalna
għal proġett ieħor bl-isem ta’ “Nibnu profil talmembri tal-Għaqda tagħna”, b’finanzjament milliskema ‘Small Initiatives Support Scheme’ (SIS)
amministrata mill-Kunsill Malti għas-Settur talVolontarjat. Nedejna eżerċizzju sabiex niġbru
informazzjoni dwar il-membri tagħna bil-għan li
nsaħħu l-volontarjat fi ħdan l-Għaqda u fl-istess waqt
inħajru lill-membri biex ikunu aktar attivi fi ħdan
l-Għaqda billi nkunu nistgħu nitolbu l-għajnuna
tagħhom f’ċirkustanzi fejn huma l-iktar li jistgħu
u jixtiequ jkunu ta’ għajnuna. Għalhekk nappella
lill-membri kollha biex jikkooperaw magħna f’dan
il-proġett ferm importanti, u jekk hemm xi ħadd
li għad mhux membru tal-Għaqda tagħna imma
jixtieq li jkollu iktar informazzjoni dwar l-Għaqda,
nistiednu javviċina lil xi membru tal-Kumitat.
Huwa l-pjan tagħna li nkomplu ninvestu filmembri tagħna, kemm permezz ta’ programmi
ta’ taħriġ u edukazzjoni, imma fuq kollox billi
noffru opportunità ġenwina biex kulħadd iħossu
li qed jikkontribwixxi għall-ġid tal-komunità.
Fortunatament illum l-opportunitajiet ta’ tagħlim
żdiedu għal kulħadd, imma nħoss li naqas bil-bosta
l-interess li persuna tkun tifforma parti integrali
minn għaqda u b’hekk qatt ma tesperjenza dak issens sħiħ ta’ appartenenza. Ir-raġunijiet għal dan
jistgħu jkunu varji, imma bħala għaqda qed naraw
li nagħmlu li nistgħu biex noħorġu jdejna għal
kulħadd. Imbagħad ikun jonqos biss lin-naħa l-oħra
li tilqa’ l-istedina tagħna.
Il-Festa t-Tajba lil kulħadd!

Bejn it-23 t’Awwissu u t-8 ta’ Settembru 2019
ser inxandru ‘live’
l-attivitajiet tal-Għaqda Mużikali Imperial
u l-funzjonijiet reliġjużi
fl-okkażjoni tal-
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