Elevbrev inför läsåret 2016/2017

If you need information in English,
please get in touch with us!

Hej alla gamla och nya elever,
Varmt välkomna till ett nytt läsår med LIMUS!
När jag tar mig ner till Svaneskolan, som så här i juli ligger alldeles öde, och hör ljuvlig musik flödande ur
våra fönster, så känner jag både en djup tacksamhet och glädje över den livliga musikskolan vi har.
Se framemot ett nytt läsår, där vi varje dag finns där för att utveckla ditt musicerande. Ta också vara på
den guldkant som vi sätter med våra konserter och våra olika ensembleprojekt!
Här är lite kortfattad information!
Hemsidan har under sommaren fått ett helt nytt utseende. Även innehållet har lagts upp tydligare och anpassats efter
en skola som har utvecklats i raketfart sedan 2010. Nu hoppas vi att all info går lätt att hitta!
Ge oss gärna ris och ros och låt oss veta vad som kan bli bättre!
Info om undervisningsveckor, rum, lärare, uppsägningsregler och mycket mer kommer från och med nu inte
längre upp i elevbrevet. All info finns på webbsidan och uppdateras löpande.
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/videor från våra arrangemang. Skriv gärna kommentarer!
Kulturchecksutredningen i Lund: … presenterades för politiker i Kultur- och Fritidsförvaltningen i juni, men den
blev stoppad och ej offentlig. Vi från LIMUS fick inte vara delaktiga i referensgruppen. Jag fick lov att göra ett
referat men Kulturchefen ville ändra på det i sista sekund. Nu ska det tas beslut i augusti.
Vi hoppas att Lunds toppolitiker röstar för att ge alla barn tillgång till sin kulturutövning utifrån sina egna önskemål.
På det viset skulle både FBs barnskonvention följas och subventioner rikta sig till barnen, inte till en enda institution.
Det kan väl inte vara institutionens behov som styr? I Lund finns redan en fritidscheck till barn i familjer med
försöjningsstöd. Steget till en kultur- eller musikcheck för samtliga barn borde vara enkelt. Gör din röst hörd!
Nya lärare: Efter sommaren hälsar vi tre nya lärare välkommen: Alexandra Brorsson, fiol & Music Kindergarten,
Nils Andersson, klassisk gitarr och elgitarr och Johanna Zetterqvist, tvärflöjt. Lisa Padilla har kommit tillbaks till
Music Kindergarten, Tomas Hörnberg och Johanna Lindeskog har gått upp i tjänst.
Nya undervisningsplatser: I Staffanstorps kommun hyr vi nuförtiden inte bara på Baldersskolan utan även på nya
Uppåkraskolan i Hjärup. Dagarna fylls främst med pianoelever, alla andra elever tar sig in till Lund och får då 5 min
längre lektioner än de andra. I Lund finns vi nuförtiden också igen på LIS, Lunds international school.
Nya instrument: Under våren fick LIMUS II på Bredgatan äntligen sin flygel. Vi har också köpt in tvärflöjter med
böjda munstycken för att kunna bygga upp en Music Kindergartengrupp just för tvärflöjt.
Om du undrar… varför det står en resväska i läder under cembalon i Tonfallet: Det är vår idérike lärare Johanna
Lindeskog i Music Kindergarten som använder den för allehanda överraskningar!
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 deadlinen! 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.

