Elevbrev inför vårterminen 2012:
Så här under julledigheten finns det utrymme för små tankeresor. Första resan gjorde jag med
bilderboken ”Skåne lika grant från ovan” som inte utan humor påminner om det vackra
landskapet vi lever i och betydelsen av att ibland växla mellan olika perspektiv. Sedan
hamnade jag i den österrikiska filosofen Martin Bubers skrifter. Den finaste presenten vi kan
ge en medmänniska, skriver han, är fullkomlig närvaro. Att lyssna på den andra med full
empati, utan tankar på vad som var eller som ska bli. Det kändes förtroget. Varför är jag så
glad för mitt arbete, varför säger redan mina unga lärare att det känns så bra att få musicera
med elever? Definitivt inte för vi skulle få en stor inkomst. Det är snarare dessa gemensamma
ögonblick av fullkomlig närvaro. Att musicera är härligt, både för den som spelar och den
som lyssnar. Hjärtligt välkommen till en ny termin!
Gabriele
Praktisk information:
Detta är bara en kort översikt. Gå in på våra länkar för att veta mera. Njut också av länken ”Se
och hör” som vi löpande uppdaterar när vi får in nytt bild – och filmmaterial!
Schemaläggning:
Det är alltid din egen lärare som du kontaktar i schemafrågor.
Barn- och ungdomskurser: Vi behåller höstterminens lektionsschema och rättar till där det
behövs. Nya elever får sin tid tilldelad när de tas in.
Ensemblelektioner: vi uppmuntrar våra elever att spela tillsammans 2-3 gånger per termin.
Vissa veckor är markerade som gruppveckor. Under dessa veckor gäller ett annat schema.
Läraren pratar med sina elever, sätter ihop grupperna och lägger schemat. Detta medför
mindre hänsyn till den enskildes önskemål om tider, men vägs upp genom behållningen som
dessa längre och annorlunda lektioner ger. Håll utkik efter just din lärares tider under
gruppveckorna.
Klippkortselever kommer alltid flexibelt överens med sin lärare om sina lektionstider.
Undervisningen inom terminskurserna startar vecka 2.
Undervisningsveckor: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18.
Varav gruppveckor: 5, 11, 12.
Reservveckor: 19, 20. Ej reguljär undervisning: v 7, 8 och 14, 15
Mer information ser du via högermenyn ”Terminstider och undervisningsveckor”
Music Kindergarten:
Kurserna som är igång fortsätter vecka 2. En del nya kurser startar vecka 2 och 3.
Se mer info via högermenyn: ”Tider Music Kindergarten och Vuxenensembler”
Första konsert för och med våra elever:
Pianomaraton, lördagen den 28 jan på Palladium Malmö.
Lördagen den 4 februari 2012 bjuder vi in till Musikträffarna.
Alla elever träffas i åldershomogena grupper för att spela, improvisera och skapa musik
tillsammans. Vi ”bemannar” två stationer för varje grupp med bland annat en hemlig
gästlärare. Ta med ditt instrument! Materialavgift 50 kr. Föranmälan krävs.
LIMUS stora MUSIKFEST för hela familjen går av stapeln lördagen den 28 april.
2012 blir 15e året i rad som vi firar detta i Maria Magdalena Kyrkan. Tre konserter och fika
emellan…. Boka dagen!

I högermenyn ”Kommande konserter” hittar du alltid aktuell information, program,
repetitionstider mm.
Musikcertifikationer: Sista dag att anmäla sig till vårens omgång är den 14 februari.
Examinatorn brukar komma i april/ maj. Stort grattis till alla fina resultat och omdömen i
höstens provomgång! Mer info hittar du under våra respektive länkar.
Musiklära: I de flesta europeiska länder kompletteras en seriös utbildning på instrument med
”classes” i musiklära: notläsning, rytmläsning, harmonilära, gehör… Målet är att befästa och
fördjupa kontakten med dessa byggstenar.
Under våren vill vi att fler elever upptäcker MUSIKLÄRAN och lockar därför med en
rabattstege!!!!! Vi erbjuder våra egna elever rabatt på 60 kr på första kursen. Fortsätter man
får man 120kr rabatt på andra, 180kr på tredje och hela 240kr på fjärde kurs.
Instrumentköp och skötsel:
Som pianostämmare rekommenderar vi Kenneth Berntsson 046-81180. Hos Juhl Sörensen
www.piano.dk i Köpenhamn får våra elever goda villkor vid köp, hyra eller hyrköp av pianon
och digitalpianon. De ger bra garantier även för begagnade pianon.
Planerar du köpa fiol, cello, gitarr, flöjt, mm så rådgör med din lärare. Vi delar gärna med oss
våra bästa tips och erfarenheter.
Fakturor inför vårterminen är utskickade. Möjlighet att dela upp betalningen finns för alla
som är inskrivna INNAN terminsstarten. Får man en ny plats efter terminens start betalar man
bara för resterande lektioner. Klippkort och Kurser i Music Kindergarten faktureras i regel i
förväg eller direkt efter starten.
Uppsägning av plats:
Tillsvidarekurserna inom Att växa med musiken: Vill du inte fortsätta efter vårterminen
behöver du skriftligt säga upp din plats senast den 1 juni.
Därefter skickas nya fakturor ut. Hör du av dig INNAN förfallodagen på fakturan tas bara en
administrativ avgift på 400kr ut. Hör du av dig senast 7 dagar efter förfallodatumet betalas
halva kursavgiften. Har undervisningen redan startat behöver du betala hela terminen.
Det är denna framförhållning i planeringen som möjliggör att vi kan erbjuda den fina kvalitén
som vi är kända för.
Tidsbegränsade platser som Music Kindergarten och Klippkort behöver inte sägas upp.
Vi har för däremot infört en förenklad återanmälan för dessa kurser. Vill man/ens barn gå
fortsättningskursen så räcker det med att meddela detta via mail.
Sjukanmälan:
Alla våra regler finns samlade i högermenyn ”sjukanmälan, avbokning”
Sommarlektioner:
Även 2012 kommer vi att erbjuda olika sommarpaket inom ”Musicera mera”. Anmäl dig
redan nu till fina musikstunder som sätter guldkant på ledigheten!
Kontakt: På anslagstavlan hittar du alla lärares kontaktuppgifter.
Gabriele nås bäst via telefon innan kl 11 eller efter kl 21 eller via mail.
Känn dig alltid välkommen att höra av dig!
Gabriele

