Elevbrev inför läsåret 2012/2013

Hej alla gamla och nya elever
och varmt välkomna till ett nytt läsår!

If you as a foreign student or parent can´t
read this information in swedish, please
don´t hesitate to talk to us! You´ll find our
numbers at “Kontakt” in the main menu.

Att musicera är en livsstil som inte tar paus under sommaren – utan snarare blomstrar när vardagen lättas upp
under lediga tider. I våra lokaler har det musicerats flitigt - både i juni och i juli.
Min förhoppning är att denna underbara känsla av ett öppet sinne och njutning genom att musicera inställer sig
för många av er även under blåsiga höstdagar och mörka vinterkvällar!

Allt praktiskt man behöver veta finns på vår hemsida:
Information om undervisningsveckor hittar du i högermenyn under ”Terminstider och
undervisningsveckor”.
Notera att eleverna inom ”Att växa med musiken” har ett 13-veckorsschema där vissa veckor
är ”vita” eller ensembleveckor (annat schema!) Första undervisningsvecka är v 34.
Information om arrangemang hittar du i högermenyn under ”Konserter”. Klicka dig vidare
till ”kommande”. Maila gärna dina bilder från våra konserter till webmastern.
Någon vecka inför varje arrangemang sätter vi upp listor där man kan teckna sig för att delta.
Det kostar aldrig något extra att spela på våra konserter. Ha koll på den vita anslagstavlan.
Vi arrangerar många konserter. Gör det gärna till en vana att lyssna, inte bara när du/ditt
barn medverkar.
Kontaktinfo till din lärare hittar du under ”Kontakt” i huvudmenyn.
Telefonnumret till din lärare finns på fakturan.
Du lär dig snabbt hur du bäst når just din lärare.
Hos oss finns ingen administratör utan vi vill helst ha direkt kontakt med våra
elever/elevföräldrar.
Vilken veckodag din lärare undervisar finns också på fakturan.
Där fanns också informationen om schemaläggning som vi gör den 18/19 augusti.
Regler om återbud finns i högermenyn under ”Sjukanmälan, avbokning”.
Viktigt att komma ihåg!
Information om certifieringar för våra elever hittar du både under ”Internationella
Musikcertifikat” i högermenyn samt under Aktuellt. Anmälningstiden är ofta långt i förväg
eftersom det krävs en del internationell samordning.
Vill du veta mer om din lärare, gå in under ”Presentation” i huvudmenyn.
Glöm inte att lyssna på de fina inspelningarna av våra elevers olika framträdanden. Visst är
det alltid något som kunde vara lite bättre. Det är vår drivkraft för mer övning, som – rätt
utövad – är en njutning i sig. Varmed jag återkommer till starten!
Positiv feedback mailar du till webbmaster Fredrik, klagomål till mig!
Ses på Kulturnatten den 15 sept!
Gabriele
2012-08-02

