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Musicera mera 
                                                                                
                                                               maj till augusti 2015

LIMUS, LUNDS INTERNATIONELLA PIANO- och MUSIKSALONG
Privatlektioner för alla åldrar. 
Instrument som undervisas under sommaren 2015: piano, fiol, altfiol, cello, 
gitarr, elgitarr, saxofon, klarinett, tvärflöjt och cembalo.

Jag anmäler mig/mitt barn till nedanstående kurs fr o m ………………

Kursnr: ………  Instrument: ………………………………………………….

Elevens namn: …………………………………………………………………

Elevens personnummer (10 siffror): ………………………………………

Adress: …………………………………………………………………………

Postadress: ……………………………………………………………………..

Tel hem: ………………….  E-post: ………………………………………….

Ev: målsmans namn: ………………….Tel arb. ……………………………

Önskad inriktning: …………………………………………………………..    

Förfrågan om annat språk än svenska: ………………………………….

Övrigt, t ex vill dela kurs med: …………………………………………………...

DIN ANMÄLAN ÄR BINDANDE. 
LUNDS INTERNATIONELLA PIANO- och MUSIKSALONG är ett kulturföretag för 
professionella privatmusiklärare. Vi arbetar utan mellanhänder i motsats till föreningar eller 
studieförbund. Alla avgifter faktureras. Information om kurser, lärare, platser ges av 
Gabriele Katthän 046-14 10 55. Aktuell info hittar du också 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

Hyr/ hyrköp digitalpiano till specialpris! Du betalar fr o m 400kr/mån Nytt 
akustiskt piano fr o m 580kr/mån!!  www.pianorent.se
2015-12-22

Alla priser är giltiga maj till o med augusti 2015 och inkluderar 25% moms.
Välj mellan

1.)  Lilla sommarklippkortet 45
Klippkortet kan köpas för samtliga instrument angivna till vänster. Du kan starta när som 
helst. 5 lektioner på 45 min avtalas individuellt med läraren. Giltighet längst tom 15/8.
                          2 000 kr
2.) Sjuklippkortet 45
Klippkortet kan köpas för samtliga instrument angivna till vänster. Du kan starta när som 
helst. 7 lektioner på 45 min avtalas individuellt med läraren. Giltighet längst tom 15/8.
                          2 800 kr
Kombinera ditt klippkort med följande inriktning:
a) Allround. 
b) Kammarmusik. Ta med dina kammarmusikpartner. Alla instrument + sång är välkomna.
Barockmusik kan spelas med cembalo. Två pianister kan spela fyrhändigt eller 
dubbelpiano. OBS! Är ni flera så blir EN elev betalansvarig för hela priset. 
c) Ackordspel/visharmonisering för dig som vill spela och sjunga visor. Du väljer mellan 
piano eller gitarr. 

3.) Miniklippkortet:  
5 lektioner på 30 min avtalas individuellt med din lärare. Du är minst fem år gammal. 
För alla under nio år erbjuder vi att en vuxen lär sig samtidigt.
Du kan starta så snart du och din lärare hittar en ledig tid. Giltighet längst tom 15/8. 
I mån av möjlighet lånar vi ut små stråkinstrument för 70kr/vecka.
a) Minicello: svenska, engelska, polska
b) Miniflöjt: svenska, engelska, ryska
c) Minifiol: svenska, engelska, japanska 
d) Minigitarr: svenska, engelska, japanska
e) Minipiano: svenska, engelska, franska, tyska, polska, ryska, mandarin                                 
                                                                                                                              1 250 kr
4.) Intensivkurs piano 
Intensivkurserna innehåller 5 lektioner à 60 min (en lektion om dagen) varav en kan bli en
längre gemensam lektion. I intensivkursen ingår instudering, teknik, tolkning, 
stilkunskap, A-vista-spel samt gehörsträning. Ange en av veckorna 24, 25, 26, 32 eller 33. 
                                                                                                                                      2 300 kr
5.) Metodik för pianopedagoger.
Oberoende av om du har eller inte har formell utbildning - här hämtar du inspiration och 
fyller på batterierna. Vi arbetar med olika åldrars metodik, repertoar, teknik, 
kommunikation och eget spel. Efter lektionen fyndar du i vårt stora notbibliotek.
5 lektioner på 70 min avtalas individuellt. Är ni flera delar ni på priset.
                                                                                                                                       3 500 kr
6.) GRUPPKURS! Intensivkurs musiklära/gehör/ackordlära
En grupp på 3 elever som anmäler sig samtidigt kan skräddarsy sin kurs på valfria 
nivåer upp till högskoleförberedande innehåll.  10 lektioner varav 2 lektioner på 60 min 
per dag med ett eget arbetspass emellan. Ange en av veckorna 25, 26, 32 eller 33.                         
                                                                                                                              1 100 kr/elev

Anmäl dig till höstens 
terminskurser innan 
midsommar och få platsgaranti!


