Elevbrev inför läsåret 2013/2014

Hej alla gamla och nya elever
och varmt välkomna till ett nytt läsår!

If you as a foreign student
student or parent can´t read
this information in swedish, please don´t
hesitate to talk to us!
us! You´ll find our numbers at
“Kontakt” in the top menu.
menu.

Efter sju år där vår musik har spridits genom öppna fönster på Svaneskolan har även koltrasten utanför lärt sig något nytt!
Våra sommarelever blev lika häpna som vi när vi hörde att hon hade lagt till ett motiv på tre intill liggande toner i slutet på
sin koltrastsång. Hon satt uppe i ett träd och kunde förflytta sig snabbt till ett annat. Helt klart en fågel med fantasi. Må vårt
musicerande fortsätta färga av sig till häpnad och glädje för många!

Allt praktiskt man behöver veta finns på vår hemsida:
Information om undervisningsveckor hittar du i högermenyn under ”Terminstider och undervisningsveckor”.
Music Kindergarten (linje1) är 10-veckorskurser med förutbestämda tider, klippkortselever (linje3) avtalar sina
lektioner flexibelt från gång till gång.
Barn och ungdomar inom ”Att växa med musiken” (linje2) har ett 13-veckorsschema per termin. Vissa veckor är
”vita” eller ensembleveckor (med ett annat schema!) – ha koll på veckoschemat och fråga din lärare ifall du är
osäker.
Första undervisningsveckan på hösten är v 35, första på våren är v 3.
På linje2 får eleverna en fast veckotid som de behåller en termin, oftast hela läsåret.
Schemat läggs av läraren den 23/24 augusti (=läsårets största utmaning!) och justeras vid behov.
Information om arrangemang hittar du i högermenyn under ”Konserter”. Klicka dig vidare till ”kommande”.
Maila gärna dina bilder från våra konserter till webbmastern.
Någon vecka inför varje arrangemang sätter vi upp listor där man kan teckna sig för att delta.
Det kostar aldrig något extra att spela på våra konserter. Ha koll på den vita anslagstavlan.
Vi arrangerar många konserter. Gör det till en vana att lyssna, inte bara när du/ditt barn medverkar.
Kontaktinfo till din lärare hittar du under ”Kontakt” i huvudmenyn.
Telefonnumret till din lärare finns på fakturan och på vår anslagstavla.
Du lär dig snabbt hur du bäst når just din lärare. Vilken veckodag din lärare undervisar kan du se på Vem
undervisar var? i högermenyn.
Hos oss finns ingen administratör utan vi vill helst ha direkt kontakt med våra elever/elevföräldrar.
Övergripande frågor kring pedagogiken, musiken eller administrationen riktar du till mig.
Till mig är du också välkommen med eventuella klagomål. Mitt tel nr ser du nedan.
Regler om återbud och uppsägning av plats (gäller linje2) finns i högermenyn under ”Sjukanmälan,
avbokning”. Viktigt att komma ihåg!
Information om certifieringar för våra elever hittar du både under ”Internationella Musikcertifikat” i
högermenyn samt under aktuellt. Anmälningstiden är ofta långt i förväg eftersom det krävs en del internationell
samordning.
Vill du veta mer om din lärare gå in under ”Presentation” i huvudmenyn. Detta läsår hälsar vi sex nya lärare
välkomna! Alex Dorohin (flöjt), Albina Veisland (piano), Linnea Bergstam (IPZ! och sång), Werner Breski (gitarr)
och Signe Olofsson (pianolek).
Lokaler: LIMUS finns på Möllegatan 8, LillaLIMUS finns på LIS, Warholmsväg 10 och LIMUS II finns på Bredgatan
25. Det senaste är ett litet eget gårdshus, vårt vackra nytillskott inför detta läsår. I skrivande stund håller vi på att
såga, gipsa och måla. Snart kommer instrumenten… Ha koll på var just DIN undervisning ska ges!
Glöm inte att lyssna på de fina inspelningarna av våra elevers olika framträdanden. Visst är det alltid något
som kunde vara lite bättre. Det är vår drivkraft för mer övning, som – rätt utövad – är en njutning i sig.
Ses på Kulturnatten den 21 sept!
Gabriele
0730-63 79 38, info@lundsmusiksalong.se
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