Elevbrev inför vårterminen 2014

Hej alla gamla och nya elever
och varmt välkomna till vårterminen!
I augusti skrev jag om koltrasten i träden utanför våra rum på Svaneskolan med sitt 3-tons motiv. Tyvärr
lär vi snart varken höra fåglar eller se himlen. Skolförvaltningen låter bygga en andra våning med
paviljonger framför våra fönster. Synd om ISLK som inte får ett fast hus att plantera sin själ och synd om
oss. Fastän på LIMUS lyfter vi på musikens vingar och bjuder fler på att se över horisonten!

Här kommer lite sammanfattningar. Läs vidare på hemsidan!
Undervisningsveckor, kortfattat:
Music Kindergarten (kurser 1a – m) följer 10-veckorsschema och fortsätter vecka 2. Nya kurser
startar vecka 10. Undantag: Klangstrasse och Key kids: nya kurser startar vecka 2.
Att växa med musiken (kurser 2a-e) ges vecka 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, reserv
19, 20 .
Klippkortslektioner (kurs3a +b) avtalas individuellt och är oberoende av terminer eller lov.
Undervisningsplatser, kortfattat:
Våra lokaler finns på Möllegatan 8 (Svaneskolan), Bredgatan 25 (Gårdshuset) och på LIS. Ha
koll på var dina lektioner ges. Ett generellt schema finns på vår anslagstavla och i länken ”vem
undervisar var”.
Kontaktinfo till din lärare hittar du på anslagstavlan och på fakturan. Mail skickar du till
fornamn.limus (2) lundsmusiksalong.se . Sjukanmälan görs direkt till läraren.
För övergripande frågor är du varmt välkommen att kontakta mig på förmiddagar.
Viktiga datum, kortfattat:
25 jan och 8 feb, Helgeandskyrkan kl 17.00: Porträtt av unga pianister
7-9 feb Kulturskolan Malmö, Pianotävling med Hans Pålsson
10 feb: sista datum för anmälan till internationella nivåcertifieringar
28 feb kl 18.00, Odeum: Lärarkonsert. 50 kr inträde.
8 mars hela dagen i våra egna lokaler: Musikträffar
28 mars kl 17.00 Stadshallen: Pianoguys from Lund spelar
Beethoven, Liszt, Olofsson, mm. 80 kr inträde.
10 april kl 12.45 Barn- och ungdomssjukhus: Tanka energi med en liten melodi
13 april Musik möter Poesi, Mohan Zheng och Gabriele Katthän, mer info kommer
1 maj kl 11 -13-15: Maria Magdalenakyrka: Musikfest
19 maj sommarkurser startar
7 juni teoriprov.
Deltagande i våra konserter ingår i kursavgiften.
Ha koll på anslagstavlan och teckna dig i god tid!
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.
Samtliga våra regler finns på vår anslagstavla och på webbsidan.
Nyhet: LYSSNA MERA!
Vi gör nu en satsning för att sprida ännu mera aktiv lyssnande bland våra unga.
1.) Gå på 5 LIMUS LIVE konserter och vinn 500kr! Ta en deltagarlapp i korridoren.
2.) Listiga musiklära. Musikträffar den 8 mars. Helt gratis för alla mellan 7 och 20 år
3.) Lovkurser som vi kallar LYSSNA MERA. Mer info kommer.
Ses och hörs! Gabriele
0730-637938, info@lundsmusiksalong.se
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