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Waslet il-festa, u din is-sena nistgħu niċċelebraw
il-festa ta’ Marija Bambina b’mod sħiħ u normali
wara waqfa ta’ sentejn. Il-pandemija COVID-19 li
laqtet lid-dinja, ħalliet l-effetti negattivi tagħha u
r-restrizzjonijiet li kienu imposti fil-ħajja ta’ kuljum
laqtu b’mod dirett l-ħidma u l-operat tal-għaqdiet
mużikali fejn saħansitra għal perjodu twil kellhom
jagħlqu l-bibien tagħhom. L-għeluq tal-każini kellu
effett dirett fuq il-ħidma tas-soċjetà u għal żmien twil
dawn ma setgħux joperaw. Konsegwenza ta’ dan,
is-sorsi li minnhon konna niġġeneraw id-dħul biex
immexxu l-għaqda waqfu. Ma kienx żmien feliċi, iżda
f’dawn iċ-ċirkostanzi trid tingħaqad flimkien biex
issib il-mod kif tegħleb dawn id-diffikultajiet ħalli
meta d-dinja u l-ħajja terġa’ għan-normal, inkunu
nistgħu nkomplu bil-ħidma tagħna.
Bħala kumitat direttiv ħadna d-deċiżjoni li meta
u sa fejn ikun possibbli l-attività ġewwa l-każin trid
tkompli għaddejja normali, iżda dejjem nosservaw
ir-restrizzjonijiet imposti mill-awtoritajiet tas-saħħa.
Il-provi tal-banda u tal-kor, flimkien mat-tagħlim talmużika ngħataw l-ewwel importanza. Dawn baqgħu
jsiru b’mod regolari għax ilkoll nemmnu li dawn huma
l-qalb li madwarha hija mibnija soċjetà mużikali.
Hawn irrid nirringrazzja lis-Surmast Direttur, idDirettriċi tal-Kor, flimkien mal-bandisti u l-membri
tal-kor li f’dawn il-mumenti diffiċli aktar ingħaqdu
biex bis-sehem tagħhom żammejna l-ħidma
għaddejja. L-istess nistgħu ngħidu għat-tagħlim
tal-mużika li dan kompla għaddej ħalli kemm ikun
possibbli l-allievi tagħna jibgħu jitħarrġu biex innumru tal-membri fil-banda jkompli dejjem jikber.
Tħossok kburi meta f’dan iż-żmien diffiċli l-banda u
l-kor jibqgħu miexja ’l quddiem u jtellgħu programmi
mużikali, u dan kollu grazzi għall-impenn ta’ ħafna
persuni li minkejja d-diffikultajiet kollha, ħadmu
flimkien b’għan wieħed, dak li l-Għaqda Mużikali
Imperial tkompli miexja ’l quddiem.
Għalkemm kien hemm pressjoni fuq il-finanzi
tal-każin, dan ma qatax qalb il-kumitat biex ikompli
l-ħidma tiegħu. Applikajna għal diversi proġetti u
fondi li permezz tagħhom stajna nkomplu għaddejjin
bil-ħidma tagħna li nwettqu diversi proġetti biex

inkomplu nsebbħu l-każin
tagħna. Għamilna proġetti ta’
restawr biex nikkonservaw
opri li għandna fil-każin. Biex
tagħmel dan ix-xogħol trid
ħidma kbira ta’ diversi persuni
li tibda mal-applikazzjoni talproġett u tkompli wara billi
dan kollu jitwettaq b’mod strutturali. Għandna ħafna
proġetti li tlestew u oħrajn li bdew u jridu jitkomplew.
Proġett li ilu mistenni huwa dak tat-tisbiħ tal-bar u
l-entratura tal-każin.
Dan huwa ppjanat li jibda wara l-festa tal-Vitorja,
u hawn irrid nirringrazzja lill-Ministru tat-Turiżmu
l-Onorevoli Clayton Bartolo li permezz tal-Awtorità
Maltija tat-Turiżmu għadda fondi sostanzjali lillgħaqda tagħna fost oħrajn biex inkomplu nagħtu
dehra isbaħ u moderna lill-entratura tal-każin. Dawn
il-proġetti kienu jinvolvu ħafna ħidma u minn qalbi
ngħid grazzi lil kull min b’mod jew ieħor ta s-sehem
tiegħu biex ikunu jistgħu jitwettqu.
Fil-ħajja tiltaqa’ ma’ realtajiet ta’ diqa u niket.
Qed nagħmel referenza għat-telfa tal-bandist Carmel
Fenech, u l-membri onorarji Vincent Debono u
John Pisani (fl-Awstralja), kif ukoll membri talkażin u benefatturi li lkoll mietu matul din is-sena.
Telfa ta’ membru mill-familja tnikktek dejjem, iżda
huwa d-dmir tagħna li nibgħu niftakru fihom u
nirringrazzjawhom għall-ħidma tagħhom.
Bħalma semmejt hawn fuq, din il-ħidma kollha
tkun possibbli biss bl-għajnuna ta’ diversi persuni li
jaħdmu mill-qalb għax għandhom għal qalbhom ilkażin. Lil sħabi tal-Kumitat Direttiv, Kummissjoni
Banda u Kor, Kummissjoni Żgħażagħ, Surmast
Direttur, Direttriċi tal-Kor, bandisti, membri tal-kor,
għalliema u allievi nirringrazzjakom tal-impenn u
l-ħidma tagħkom.
L-impenn volontarju ta’ dawn in-nies huwa l-aqwa
garanzija biex is-soċjetajiet tagħna jkollhom futur
sabiħ. Hawn nagħmel appell biex aktar persuni joffru
l-għajnuna tagħhom b’risq is-soċjetà, biex il-kultura u
l-identità tagħna nkomplu nsaħħuha.
Nawgura lil kulħadd il-festa t-tajba.

www.imperialbandclub.com
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Open From
Thursday to Monday
6pm Onwards
9, Triq il-Kbira
Mellieħa, MLH2310
Malta
Tel: 21521281

