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LIMUS, LUNDS INTERNATIONELLA PIANO- och MUSIKSALONG 
 
Att kunna tillverka egna rör är ett måste för oboister.  
Men det är ett hantverk som kräver en del utrustning, material, kunskap och 
mycket träning.  Desto roligare är det när man så småningom får resultat. 
Tänk att kunna musicera med egna rör! Vår lärare är oboisten Halel Levin.  
Läs hennes presentation på vår hemsida. Kurserna ges på engelska med 
översättningshjälp till svenska. De passar även för vuxna. Minimiåldern är  
9 år.  
 
Jag anmäler mig/mitt barn till nedanstående kurs fr o m ………………….... 
 
Kursnr: ………  
 
Elevens namn: ……………………………………………………………………….. 
 
Elevens personnummer (10 siffror): …………………………………………….. 
 
Adress: ………………………………………………………………………………… 
 
Postadress: …………………………………………………………………………… 
 
Tel hem: ………………….  E-post: ………………………………………………… 
 
Ev: målsmans namn: ………………….Tel arb. ……………………………....….  
 
 
Övrigt, t ex behöver hjälp att välja rätt kursnivå: ………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Elevens oboelärare: ……………………………………………………………….. 
 
DIN ANMÄLAN ÄR BINDANDE. Skulle det inte finnas plats så ställs du på vår kölista. Så 
snart det blir din tur reserverar vi platsen för dig och informerar dig. Vill du inte utnyttja en 
reserverad och erbjuden plats tas en administrationsavgift på 200 kr ut. Kom ihåg att 
meddela oss ifall köplats inte skulle vara aktuellt längre. Mer info hittar du på 
www.lundsmusiksalong.se 
 
Datum: ………………………….. 
 
Underskrift betalningsansvarig:  ………………………………………………… 
(Målsman för alla under 18 år)  
Persnr på betalningsansvarig om inte eleven: ………………………………… 
 
SKICKA IN ANMÄLAN TILL LIMUS, MÖLLEGATAN 8, 222 29 LUND 
Eller maila inscannad underskriven anmälan till info@lundsmusiksalong.se 
 
2017-08-17 
 
 
 

Reed making for oboists in any age 
Rörmakeri för Oboister i alla åldrar  
Kurser under höstterminen 2017:  
 
Grundkurs  
Gruppstorlek 4-6 elever. Detta är en introduktionskurs. Ett eget verktyg- och 
materialset ingår i kurspriset. Lär dig hantera kniven och tälja på oboisternas vis. 
Denna kurs passar även dig som redan har lite grundkunskaper men vill repetera 
och befästa dessa.  
 

4b1)    Rörmakeriet, grundkurs + utrustning 
 Start lör 26 aug  
 10 ggr 50 min i liten grupp 
 Upplägg: 5 lördagar med dubbellektion 
 Tid 14.30 – 16.20 
  

Pris per elev: 2 500kr inkl 25% moms 
OBS! Sista anmälningsdag för denna kurs är 24 augusti!  

----------------------------------------- 
 

Fortsättningskurser:  
Gruppstorlek 4-6 elever. Dessa kurser bygger på grundkursen. Verktygen och en 
del material från grundkursen används vidare. Nu dyker du ner i både hantverk och 
kunskap. Det krävs mycket träning under Halels vaksamma ögon. Första resultat 
kan provas ut! Når du avancerade nivån så kan du sluta köpa dyra rör från andra 
tillverkare.  
 

4b2)    Rörmakeriet, fortsättningskurs 
 Start lör 26 aug 
 10 ggr 50 min i liten grupp  
 Upplägg: 5 lördagar med dubbellektion 
 Tid 16.30 – 18.20 

 
Pris per elev: 1 900kr inkl 25% moms 
Tillkommer: Inköp av nya rörämnen vid behov.  
 
         4b3)   Rörmakeriet, avancerad nivå 

 Lördagar kl 18.30 
 10 ggr 50 min i liten grupp 

 Denna grupp startas upp efter behov.  
 
Pris per elev: 1 900kr inkl 25% moms 
Tillkommer: Inköp av nya rörämnen vid behov.  
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