Elevbrev 2013-01-04

Hej alla gamla och nya elever
och varmt välkomna till vårterminen!
Treåriga LIMUS har i dessa dagar fått tillökning i form av ett Lill - LIMUS på en internationell skola som heter LIS
(vem som helst förstår att ---mus---iken passar bra hit!) Det ska bli ett jätteroligt samarbete i en internationell
miljö! Läs mer om detta i högerlänken på vår hemsida.
Vårterminen kännetecknas av många fina arrangemang som kompletterar vår reguljära undervisning.
Försök att vara med på så mycket som möjligt - aktiv själv, eller som njutare av den fina musiken som vi skapar
tillsammans.

Undervisningsveckor, kortfattat:
Music Kindergarten: följer 10 veckors schema. Nya kurser startar v 10 (på LIS vecka 4)
Att växa med musiken: v2,3,4,5,6,9,10,11,12,15,16,17,18. Reserv 19,20.
Klippkort: lektionstider bestäms individuellt med läraren.
Konserter, mm, kortfattat:
Lör 24 jan och lör 9 feb, Helgeandskyrkan kl 17.00
Solopiano med Fredrik Schützer och Hugo von Horn
Tors 7 februari sista datum för anmälan till internationella nivåcertifieringar
Lör 9 mars, våra egna lokaler, hela dagen: Musikträffar
Ensembler, Improvisation, Musikteori, Dansgrupp, mm
OBS! Ingen reguljär undervisning lör den 9 mars!
Lör 23 mars, stadshallen: Genrep enlig separat schema, obligatorisk närvaro.
Sön 24 mars kl 15.00 Jubileumskonsert, stadshallen
Uruppförande av ”Lundapoem” (J.M Sjöberg), Klassiska gitarrensemblen, Filmmusik, Allspel,
Entertainern och mycket mer!!!
Tors 25 april kl 12.45 Glad lunchmusik på barn- och Ungdomssjukhuset
Ons (!) 1 maj kl 13.30 och kl 15.00 Musikfest i Maria Magdalena kyrka
Första veckan i maj: Internationella certifieringar, alla instrument
23- 25 maj LIMUS på Lundsmusicfair, internationell musikmässa på AF-borgen.
Må 27 maj sommarkurser startar
Lör 8 juni teoriprov
Deltagande i våra konserter ingår i kursavgiften.
Ha koll på anslagstavlan och teckna dig i god tid.
Kontaktinfo till din lärare hittar du på anslagstavlan och på din faktura.
Nya lärare: Stina Jansson, fiol; Mikaela Ottosson, fiol + Music Kindergarten
Regler om återbud för linjen ”Att växa med musiken”:
Max två lektioner per termin kan flexas under förutsättning att återbud har skett 48 tim i
förväg.
Betalning: Många är jätteduktiga på att betala i tid. Tack för det! Kom ihåg att ange
fakturanummer.
På vår webbsida www.lundsmusiksalong.se finns kompletterande information.
Bidra gärna med foton och inspelningar. (Foton mm från Musiksagan efterlyses…. )
Ses & hörs! Gabriele

