
If you need information in English,  

please get in touch with us! 

Elevbrev inför läsåret 2017/2018 

 
Hej alla gamla och nya elever, 

Varmt välkomna till ett nytt läsår med LIMUS!  
 

Inför terminsstarten träffades hela lärarteamet för en hel studiedag. Först satt vi på flera timmars konferens med allt 

från praktiska frågor till planering av våra gemensamma arrangemang. Sen blev det dressinåkning i vackra 

Björnstorp och picknick i det gröna. Det var oerhört roligt att se hur bra lärarna trivs med varandra. Många 

engagerade tankar finns för att hela tiden förnya och utveckla era barns undervisning. Ni kan verkligen se fram emot 

ett nytt läsår och du, ta vara på guldkanten: våra konserter och våra olika ensembleprojekt! Redan den 16 sept 

lanserar vi ”Klassik på gården” på Bredgatan 25.  
 

På www.lundsmusiksalong.se finns all info om undervisningsveckor, rum, lärare, uppsägningsregler och 

mycket mer. Hemsidan uppdateras löpande, särskilt konsertkalendern.  
 

Facebooksidan LIMUS Musikskola är en viktig länk mellan er och oss. Gilla den, häng med i vårt flöde, ge oss 

feedback och titta på foton/videon från våra arrangemang. Skriv gärna kommentarer!  
 

Nya lärare: Efter sommaren hälsar vi tre nya lärare välkomna: Ysella Almqvist, harpa, Christian Brage, trummor 

och Halel Levin, oboe och rörmakeri. Under förra läsåret började också Celia Linde, gitarr, Katja Nielsen, 

babyrytmik, Music Kindergarten och kontrabas, Jin Kuh, piano och Ramin Azimzadeh, gitarr. Varje lärare har en 

egen presentation på vår hemsida.  
 

Tider för konserter och ensembleprojekt: Titta på hemsidans konsertkalendarium och notera våra konserter i god 

tid. Någon vecka inför varje konsert hänger vi upp en lapp i varje skola där man kan anteckna sig för att delta.  

Respektera deadline! Det slutliga programmet sätts av konsertvärden, får man inte plats så får man vara med vid 

nästa tillfälle. Vi lägger stor energi på att alla våra elever får spela ihop med andra men en stor utmaning är att hitta 

gemensamma tider. Tider som vi sätter under ensembleveckor går inte att flytta.  
 

Kulturchecksutredningen i Lund: Innan sommaren röstade Lunds Kommunfullmäktige igenom att det 2018 ska 

införas en Musikcheck i Lund. Musikchecken ska ge alla barn jämlika ekonomiska förutsättningar att välja bland 

professionella Musikskolor. Vi är mycket glada för detta och tackar alla som har engagerat sig i åratal för detta. Men 

tyvärr finns fortfarande mycket motstånd från S, MP, FI, V och kommunala Kulturskolan. Fortsätt sprida ordet om 

behovet av att gå nya vägar till morgondagens musikliv! 
 

Undervisningsplatser för elever via Staffanstorps Musikcheck: Nuförtiden undervisar vi inte bara på 

Baldersskolan utan även på nya Uppåkraskolan i Hjärup. Där undervisar vi trummor, gitarr och piano. Får man inte 

plats där eller vill spela ett annat instrument, så kommer man till oss i Lund och får 5 min längre lektion.  
 

Ny förening MoV, Mozarts vänner! Vi tänker att klassisk musik är något för alla. Därför har vi nu bildat en ideell 

förening som stödjer arrangemang som riktar sig till unga som gillar och själv spelar klassisk musik. Läs mer på 

www.mozartsvanner.se  Medlemsbidrag är 100kr/år. Blir du medlem nu, så räcker det till dec 2018. Fyll i talongen 

nedan och lämna den till din lärare. Swisha 100 kr till 123 157 47 14 eller betala till bankkonto 8213-9,524 290 122-

0 (Sparbanken Skåne). Done!  
 

 

 
 

 

 

 

Ses och hörs!  
Gabriele Katthän 

0730-637938,  

info@lundsmusiksalong.se  

2017-08-20            

                                                                                                                                                                                                                                        

------klipp här och lämna talongen till din lärare ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ja tack, jag vill bli medlem i MoV, Mozarts vänner! 

För- och Efternamn: ……………………………………………………………….. 

Adress: …………………………………………………………. Tel: ………………………… 

Mailadress: ……………………………………  
 

Datum och underskrift: …………………………………………………………. 
Självklart skriver du så att vi kan läsa det ☺  

http://www.lundsmusiksalong.se/
http://www.mozartsvanner.se/
mailto:info@lundsmusiksalong.se

