Elevbrev februari 2016

Hej alla gamla och nya elever,
se vad som är på gång denna termin!
Det finns inget bättre än att kunna musicera själv och tillsammans med andra.
Utöver lektionerna erbjuder vi många extra arrangemang till våra elever.
Det handlar detta brev om.
Men först några sammanfattningar:
Undervisningsveckor:
På LIMUS finns olika linjer: Music Kindergarten (kurser 1a -l), Att växa med musiken (kurser 2a-e)
Klippkortslektioner (kurs3a +b), Young Academy och fristående kurser.
De följer olika veckoscheman. Läs mer om det på www.lundsmusiksalong.se
Undervisningsplatser:
Våra lokaler finns på Möllegatan 8 (Svaneskolan) och på Bredgatan 25 (Gårdshuset).
Både ombyggnationen på Möllegatans tak och problemen med dörren på Bredgatan lär vara överstökade i mars.
Vi undervisar också i Baldersskolan, Staffanstorp och på LIS i Lund. Kolla länken ”vem finns var”.
Påminnelse om regler för återbud på linjen Att växa med musiken (kurser 2a-e)
Högst två lektioner per termin kan flexas under förutsättning att återbud har skett 48 tim i förväg.
Sjukanmälan görs direkt till läraren. Kom ihåg att kurserna på linje 2 är tillsvidarekurser. Skriftlig uppsägning krävs. Se alla regler på
vår hemsida under ”Sjukanmälan, avbokning”.
Kontaktinfo till din lärare hittar du på anslagstavlan och på fakturan.
Varje lärare har sin egen presentation på vår hemsida och kan nås via mail under fornamn.limus@kundsmusiksalong.se .
För övergripande frågor eller klagomål är du varmt välkommen att kontakta undertecknad på förmiddagar.
Facebooksidan LIMUS Musikskola är en viktig länk mellan er och oss. Gilla den, häng med i vårt flöde, ge oss feedback och titta på
de nyaste fotona/videona från våra arrangemang.

Ensemblekvällar lör 5e och lör 12 mars, kl 17.00 Helgeandskyrkan.
Etablera konsertvana och aktivt lyssnande med ditt barn! Våra konserter är både mysiga och spännande.
Workshop för våra pianoelever med tonsättarna Johan Hugosson och HJ Neuring!
Måndag 21 mars. Tider se separat anslag.
Tisdag 22 mars: Privatlektioner med tonsättarna!
45 minuter kostar 300 kr och betalas kontant till läraren. Boka omgående via mail till oss!
För våra pianolärare är detta en spännande fortbildningsdag.
Workshop med rytmik 10e april och 22/23 april!
För 100kr administrationsavgift får våra elever 3 timmars rytmikundervisning + konsert!
Vi arbetar med rörelse till välkända stycken, bland annat Herr Gurka, Für Elise, Månskenssonaten.
Tider och grupper:
Söndag 10e april på LIMUS, Möllegatan 8
Kl 10.00-11.30 grupp ett ( 7-9 år)
Kl 12.00-13.30 grupp två (10-13 år)
Kl 14.00-15.30 grupp tre (f 14 år uppåt)

If you need information in Engllish, please don´t
hesitate to get in touch with us!

Fredag 22e april stadshallen i Lund
Kl 15.15-16.15 grupp ett
Kl 16.30-17.30 grupp två (ska vara på plats 16.15)
Kl 17.45-18.45 grupp tre (ska vara på plats 17.30)
Lör 23e april stadshallen
12.30-14.00 genrep för alla
15.00 konsert
Anmälan görs via listor på skolan senast 19 mars, dvs innan påsklovet!
Avgiften betalas kontant senast den 19 mars till undertecknad eller till en av lärarna.
Max 20 barn per grupp – först till kvarn gäller.
Var god vänd….
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Musik i rörelse- konsert för hela LIMUS lör den 23e april kl 15.00 i Stadshallen i Lund.
Till denna konsert nomineras man av sin lärare. Sista anmälningsdag är 31 mars.
Självklart framför vi även alla inslag som tränats in under dem två workshops, därtill fina ensemblestycken
och en del solistiskt. Prydnad: våra elevers affischer med musiktermer.
Kvinnliga tonsättare sön 15 maj kl 18.00 på Palaesta ett Odeum.
Young academy - eleverna spelar på denna konsert som ingår i Universitetes konsertserie.
Också bra att veta:
Redan nu kan man anmäla sitt barn – och sig själv! - till våra omtyckta sommarkurser.
Blanketten ”Musicera mera” finns på webbsidan och på båda skolor.
Sommarlektioner tar man ut flexibelt mellan tredje veckan i maj och andra veckan i augusti.
Den 18e juni håller Fredrik Schützer i en sommarkonsert för alla våra sommarelever.
Internationella musikcertifieringar görs i maj. När exakt examinatorn från England kommer kan vi inte
påverka och ofta får vi veta detta med kort varsel.
Vi har i år 30 kandidater – det är rekord! Lycka till med alla förberedelser, särskilt med Sightreading ,
skalor/arpeggier och gehörsövsningar!
Schema för dagen sätts upp på vår webbsida så snart vi har fått tiden.
Teoriprovet skrivs den 4e juni.
Kulturchecksutredningen i Lund skall vara klar i juni.
Efter många års seg kamp står vi nu äntligen framför ett avgörande beslut i Lund.
Utredaren har kommunala kulturskolan som sin referensgrupp, men tyvärr ingen av oss.
Det kommer inte att bli lätt för politikerna att avskaffa det kommunala monopolet på subventionerad
musikundervisning, trots dess misslyckande med 2000 barn i kön.
Kulturpolitiken i Sverige är en av dem sista bastioner i drömmen om att det allmänna skulle klara av att ta
hand om allt och alla. Samtidigt har det i årtionden blundats för privilegier som delats ut till enskilda
individer.
Vill du att alla barn får lika mycket del av subventioner och frihet att välja sin musikskola så behövs
många offentliga röster. Håll dig uppdaterad genom att följa vår FB-sida. Sprid information och visa
ditt engagemang.
Och det vet vi redan om hösten:
Schemaläggning 18/19 augusti
Första undervisningsvecka: 34. Music Kindergarten startar v 36.
Konserter på Kulturnatten 17 sept.
Musikfest i oktober
Musiksagan i november
Julbasar i Tyska Kyrkan i Malmö 26 nov
Fyra Nikolauskonserter i Magle Konserthus 4 dec.

Ses och hörs!
Gabriele Katthän
0730-637938,
info@lundsmusiksalong.se
2016-02-28
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