
 

 

X’kienet il-ġibda tiegħek lejn il-
mużika? 
 
Bħala wild f’familja komposta 
minn mużiċisti, bħal missieri u z-
ziju, il-ġibda lejn il-mużika kienet 
waħda naturali. Twilidt erba’ 
bibien il-bogħod mill-każin, u 
għalhekk, il-ħajra u l-għatx għat-
tagħlim tal-mużika klassika kienu 

sodi sa minn ta’ eta’ żgħira! 
 
Xi jfisser għalik l-anniversarju tal-banda, dak li jammonta 
għall-125 sena? 

 
Inħoss li qiegħed fit-triq it-tajba 
u fil-mument opportun. Inħoss 
sodisfazzjon kbir għall-fatt li l-
banda ser tagħlaq ammont ta’ 
snin toffri s-servizzi tagħha u 
t p a x x i  l i s - s e m m i e g ħ a . 
Madanakollu, l-ikbar sors ta’ 
sodisfazzjon huwa l-fatt li 
missieri stess serva u ħaddan il-
kariga ta’ surmast innifsu għall-50 
sena sħaħ. Għaldaqstant, b’mod 
naturali nħossni li l-każin huwa 
parti minni u mill-familja tiegħi.  
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Intervista mas-Surmast Direttur 
Archibald Mizzi 

X’taħseb dwar l-allievi?  
 
L-allievi, illum il-ġurnata u b’kuntrast ma’ żminijiet 
oħra, naqqsu ħafna u l-interess fit-tagħlim tal-mużika 
naqas bil-wisq mhux ftit. Għaldaqstant, għandha ssir 
iżjed enfasi u jingħata iżjed għarfien fuq il-mużika u kif 
hija arti. Nemmen ħafna li l-ewwel pass għandu jiġi 
mingħand il-ġenituri li jinkoraġixxu lil uliedhom sabiex 
jibdew jitgħalmu xi instrument tal-għażla tagħhom, u 
għalhekk il-wild ma jkunx biss qiegħed jimpenja ruħu 
f’materjal kurrikulari iżda wkoll f’tagħlim ta’ arti 
b’differenza.  
 
 
 



 

 

Paġna 2 Ġawhra Prezzjuża #4 

Ninvestu fil-futur tas-Soċjetà tagħna. 

Master classes għall-aljievi minn diversi għalliema professjonali. 

Iffinanzjati mill-Aġenzija Żgħażagħ. 

Master Classes għall-aljievi 

dejjem sibt is-sapport mingħandom kemm ilni għal-
liem f’din is-soċjeta’. Minkejja s-sitwazzjoni preżenti, 
it-tagħlim mużikali xorta waħda baqa’ għaddej. It-
tagħlim baqa’ jsir permezz ta’ Skype kull nhar 
t’Erbgħa bejn l-erbgħa u sitta ta’ wara nofsinhar. It-
tagħlim online mħux faċli u ġab miegħu sfidi ġodda. 
Li ma jkollokx interazzjoni mal-istudenti, bħala għal-
liem tħoss li tkun qiegħed titlef ħafna aspetti ta’ waqt 
it-tagħlim normali. Minkejja dan, kemm jiena bħala 
għalliem flimkien mal-istudenti tiegħi, qegħdin 
nagħmlu l-għalmu kollu biex inżommu r-rutina 
għaddejja.  

Nappella biex kulħadd jagħmel kuraġġ waqt dawn iż-
żminijiet. Il-ħajja normali ma ddumx ma nerġgħu 
ingawduha jekk kulħadd jagħmel il-parti tiegħu.  

N ixtieq nibda dan l-
artiklu billi nir-

ingrazzja lis-surmast direttur tal-
banda Mro. Archibald Mizzi 
flimkien mal-kumitat u l-
kummissjoni banda tal-fiduċja li 
wrew fija biex nibda ngħallem l-
istrumenti tar-ram fil-banda San 

Ġorġ Martri. Huwa ta’ unur li tkun qiegħed taħdem 
ma’ wieħed mill-iktar surmastrijiet bravi li hawn f’pa-
jjiżna.  

L-avventura tat-tagħlim ma’ din l-Għaqda bdiet 
f’Ottubru li għadda. Minn dakinhar l’hawn, sirt naf 
iktar il-ħiliet diversi tal-allievi li din is-soċjeta’ għandha 
fi ħdanha. Nixtieq nirringrazzja lill-ġenituri tal-allievi li 

Tagħlim tal-istrumenti tar-ram 
Christoper Tanti -Għalliem tal-Mużika 



 

 

Paġna 3 59, Triq il-Kbira, Ħal Qormi 

Imwieled Ħal Qormi u kien fost l-ewwel bandisti tas-soċjetà. Huwa ħa d-direzzjoni tal

-banda f’Jannar 1906. Bil-ħila organizzattiva u l-kapaċità mużikali tiegħu, mhux biss 

assigura is-sopravivenza tal-banda f’dik il-burraxka iżda wkoll ta’ lis-soċjetà repertorju 

vast ta’ polki, notturni, sinfoniji, innijiet u marċi. Ismu jibqa marbut mas-sett uniku ta’ 

valzi tal-Għid u l-innu iddedikat lill San Ġorġ. Huwa temm il-kariga tiegħu fl-1920.  

 

Aqra iktar dwar is-Surmastrijiet Diretturi tal-Banda: 

https://www.bandasangorg.com/surmastrijiet-tal-banda  

 

Arkivju Mużikali: 

https://www.bandasangorg.com/arkivjumuzikali  

Diretturi Mużikali — Mro. Nikola Montebello 

Il-Banda San Ġorġ Martri kompliet bil-ħidma tagħha 

fil-qasam mużikali. Għas-sehem tagħha fil-Pellegrinaġġ 

bl-Istatwa titulari ta’ San Ġorġ li kien pjanat għas-6 ta' 

Settembru 2020 kienet ser iżżanżan sett innijiet u 

marċi proċessjonali ta' Ex Surmastrijiet diretturi ta' din 

il-Banda antika bi storja glorjuża u Surmastrijiet oħrajn 

ġganti fil-Mużika f'Pajjiżna fosthom mill-pinna tas-

Surmast direttur attwali Mro.Archibald Mizzi. 

Libretti ġodda 

https://www.bandasangorg.com/surmastrijiet-tal-banda
https://www.bandasangorg.com/arkivjumuzikali
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuTFMKph5I1REy8GSucQyy5vZsVQlyxs0


 

 

Żomm ruħhek aġġornat billi żżur il-paġna ta’  Face-

book u ta’ Instagram. Tista’ tagħmel kuntatt magħna 

ukoll permezz tal-email jew billi tibgħat messaġġ privat 

fuq il-paġni tal-midja soċjali.  

Sabiex tkun taf aktar dwar l-istorja tal-Għaqda żur is-sit 

uffiċjali tagħna. 
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59, Triq il-Kbira, Ħal Qormi 
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bandasangorg@live.com 
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Ħsieb Qasir       

https://www.instagram.com/ghaqdamuzikalisangorgmartri/
https://www.facebook.com/BSGQORMI/
https://www.youtube.com/channel/UCSN1R7ue2TNPpJVcoGoQ6NQ

