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Għaqda Mużikali Imperial il-Mellieħa

Nerġgħu nqumu fuq
saqajna
Ryan Micallef

Membru tal-Kummissjoni Banda u Kor

Ma kien żmien faċli xejn għal kull wieħed u
waħda minna, però jidher li qegħdin inqumu fuq
saqajna bil-mod il-mod. Wara d-diżappunt tassena li għaddiet li fiha reġgħet ma saritx il-festa ta’
Marija Bambina għat-tieni sena konsekuttiva bilmod li jitqies bħala “normali”, din is-sena jidher li
se nerġgħu nibdew niċċelebraw iż-żmien tal-festa
bil-mod li konna niċċelebrawh qabel. Dan inissel
fina ferħ, għax kif jaf kulħadd, din hija l-vetrina taxxogħol kollu li jsir matul is-sena.
Minkejja ċ-ċirkostanzi li għexna fihom dawn
l-aħħar snin, l-għaqda tagħna ħadet ħsieb li
tinżamm ħajja l-attività tal-Banda u l-Kor Imperial,
ovvjament, dejjem skont il-protokolli maħruga
mid-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika. Infatti,
fil-festa li għaddiet l-għaqda tagħna tellgħet xi
kunċerti fuq il-bejt tal-każin bis-sehem tal-banda
u l-kor biex b’hekk, in-nies tal-madwar u dawk li
għoġobhom isegwu online setgħu jisimgħu xi marċi
brijużi u l-innijiet li l-għaqda ddoqq u tesegwixxi
ad unur Marija Bambina. Ma waqafniex hemm.
Ftit wara, il-banda u l-kor bdew il-preparamenti
għall-programm vokali u strumentali fl-okkażjoni
tal-festa tal-Madonna tal-Mellieħa. F’temp ta’
ġimgħa, il-banda u l-kor tal-għaqda tagħna sabu
ruħhom fil-pjazza tal-Imġarr Malta, fejn l-għaqda
esegwiet programm mużikali fuq stedina tar-Reġjun
Tramuntana bħala parti mill-Festival tal-Baned u
n-Nar. Propju ġimagħtejn wara, l-għaqda tellgħet
programm mużikali ieħor fil-Pjazza tal-Parroċċa
wkoll fuq stedina tar-Reġjun Tramuntana bħala
parti mill-istess festival.
Wara li f’Novembru l-għaqda sellmet ilmemorja tal-membri u l-benefatturi li għaddew għal
ħajja aħjar bil-parteċipazzjoni ta’ membri tal-Banda

u l-Kor Imperial, bdejna
minnufih nippreparaw ftit
mużika tal-Milied, biex
b’hekk,
f’okkażjonijiet
differenti, il-banda u l-kor
tellgħu programmi żgħar
f’lukandi fil-Mellieħa.
Attività oħra li kienet daħlet fil-kalendarju tagħna
hu l-programm vokali u strumentali f’Ħadd il-Palm,
li din is-sena seta’ jsir mill-ġdid fil-Knisja Arċipretali
tal-Mellieħa. Dan jippermetti li dawk il-bosta nies
li ġew jarawna kif ukoll dawk li setgħu jsegwu
online jidħlu iżjed fl-ispirtu tal-Ġimgħa Mqaddsa.
Iżjed tard din is-sena, l-għaqda ħadet sehem ukoll
fil-programm mużikali bħala parti mill-attivitajiet
tal-festa ta’ San Ġwann tal-Ħġejjeġ, filwaqt li l-Kor
Imperial ipparteċipa fl-Iljieli Melliħin, organizzati
mill-Kunsill Lokali tal-Mellieħa. B’hekk wieħed
jista’ jara kif kemm il-Banda u kif ukoll il-Kor
Imperial kienu impenjati ferm, bi sfidi mhux żgħar
f’termini ta’ mużika u kif ukoll ta’ kontinwazzjoni
ta’ dak li kien isir qabel il-pandemija.
Filwaqt li dejjem inkompli nħeġġeġ iżjed nies
biex jissieħbu fl-għaqdiet volontarji li bihom tiġi
ppreservata l-kultura Maltija, nixtieq nagħlaq
dan il-messaġġ ċkejken billi nirringrazzja lil
sħabi l-bandisti u l-membri tal-kor tax-xogħol
u d-dedikazzjoni tagħhom biex l-għaqda tagħna
tkompli tpaxxi l-widna ta’ dawk il-Melliħin u
mhux, kif ukoll ħutna emigranti f’pajjiżi oħra.
Nixtieq ukoll li nirringrazzja lil sħabi membri talKummissjoni Banda u Kor tal-għajnuna u s-sostenn
tagħhom fil-każin tal-għaqda, biex b’hekk l-għaqda
tagħna dejjem timxi ’l quddiem!
Nawgura l-festa t-tajba lil kulħadd!

www.imperialbandclub.com
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