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Elevbrev inför höstterminen 2014 
 

Hej alla gamla och nya elever 
och varmt välkomna till vårterminen! 
 

En rekordsommar!  Över 70 elever i alla åldrar spelar med oss på sommarlektioner under juni-augusti. För 
många har musicerandet blivit en livsstil, något som ger glädje och energi. Samtidigt är det en aldrig slutande 
utmaning - när fingrarna inte lärt sig den där svåra passagen, när hjärnan inte svarar på informationen i 
notbilden, när själen inte förmår fånga just den där karaktären. Nu ser vi fram emot kommande lektioner där vi 
löser knutar och visar vägen vidare! Och du, kom ihåg: Allt är möjligt! 
 

Här kommer lite sammanfattningar.  Läs vidare på www.lundsmusiksalong.se  
 

Undervisningsveckor: 
Music Kindergarten (kurser 1a -l) följer 10-veckorsschema. Nya kurser startar vecka 36 och 48. 
Undantag: Èveil musical startar v 35.  
Att växa med musiken (kurser 2a-e) följer ett 13-veckorsschema per termin. (Elever via 
musikskolecheck har 15 veckor) Vissa veckor är ”vita” eller ensembleveckor med andra tider. Ha 
koll på veckoschemat och fråga din lärare ifall du är osäker.  
Första undervisningsveckan på hösten är v 35 och på våren v 3.  
Schemat för din fasta undervisningstid läggs den 21/22 augusti då din lärare ringer upp dig. 
Antas du efter detta datum så erbjuder vi tiderna som är kvar.   
I januari lägger vi vanligtvis inte ett nytt schema utan nöjer oss med justeringar.  
Klippkortslektioner (kurs3a +b) avtalas individuellt och är oberoende av terminer eller lov.  
 

Undervisningsplatser: 
Våra lokaler finns på Möllegatan 8 (Svaneskolan) och på Bredgatan 25 (Gårdshuset). Ha koll på var 
dina lektioner ges. Ett generellt schema finns på vår anslagstavla och i länken ”vem undervisar var”.  
 

Information om våra konserter hittar du på hemsidans högermeny under ”Konserter”.  Klicka dig 
vidare till ”kommande”. Notera datumen redan nu i din almanacka och gör det till en vana att lyssna  
även om du/ditt barn inte medverkar. Vi arrangerar många konserter för att sprida inspiration och 
dela med oss.  Någon vecka inför varje konsert 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.  
Har du bilder från våra konserter så maila dem gärna till fredrik.limus@lundsmusiksalong.se  
Musiksagan för förskolebarn ges den 17 nov i Helgeandskyrkans församlingssal. Välkommen med 
ditt barn och ta gärna med hela förskolegruppen! Anmälan för grupper: välj länken ”Musiksaga”.  
 

Se och hör. Gabrieles favoritlänk! Ta chansen att gilla oss på youtube. Mina toppfavoriter just nu: 
Fredriks uruppförande av ”Mondo” och Fiolfilmen från Musikfesten i maj.  
 

Påminnelse om regler för återbud på linjen Att växa med musiken (kurser 2a-e)  
Max 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. 
För övergripande frågor eller klagomål är du varmt välkommen att kontakta mig på förmiddagar.    
 

Vill du veta mer om din lärare går du in under ”Presentation” i huvudmenyn. Detta läsår hälsar vi  
två nya lärare välkomna: Erika Södersten (fiol, altfiol och Music Kindergarten) och Mario Escribano 
(gitarr och Music Kindergarten). 
 

Information om certifieringar hittar du både under ”Internationella Musikcertifikat” i högermenyn 
samt under aktuellt. Sista datum att anmäla sig för praktiska prov i nov/dev är den 19 sept. Matnyttig 
hemsida: www.abrsm.org.  

 

Ses och hörs! Gabriele  
0730-637938, info@lundsmusiksalong.se                                                                                                                               2014-07-19                                                                                                     

 
 


