LIMUS MUSIKSKOLA AB – Linje 4: Glädje genom kunskap

Kurser och priser fr o m juli 2018. Alla priser inkl 25% moms!

Ta vara på din musikaliska fantasi. Lär dig mer om noter, rytmer, skalor,
ackord och musiktermer. Målet är att befästa och fördjupa kontakten med
dessa byggstenar och leda dig vidare till en kreativ självständighet. Den
som förstår hur musiken byggs, har lättare att både skapa och återskapa.
Många av våra elever skriver egen musik. Även ditt musiklyssnande
berikas. Plötsligt hör du saker som du inte visste att de fanns.
Vi förutsätter att du redan spelar ett instrument eller sjunger.
På rörmakeriet lär du dig allt från att hantera en vass kniv till att tillverka
egna oboerör.

Musikverkstad Accelerando: Musiklära och gehör fr o m 9 år

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

4a1)
4a2)
4a3)
4a4)

Kursnr: ………

10 ggr 50 min i liten grupp med 4- 6 elever. Ca 15 lektioner behövs för att arbeta
igenom en nivå. Eget arbete krävs mellan lektionerna. Vi använder internationellt
arbetsmaterial enligt ABRSM. Du skriver mycket själv i din egen arbetsbok, ett
hantverk som belönas med goda resultat. Du får möjlighet att avsluta med ett
internationellt prov som ger dig ett certifikat. Vi kompletterar kursinnehållet med
gehörsövningar, sk practical musicianship, musiklyssning, improvisation och god
gemenskap!
Accelerando, nivå 1/2
Accelerando, nivå 2/3
Accelerando, nivå 4/5
Accelerando för dig med certifikat från nivå 5

1 200 kr
1 200 kr
1 200 kr
1 200 kr

Ange vilket instrument du spelar eller om du sjunger: ……………………….
Elevens namn: ………………………………………………………………………..

Tillkommer: obligatorisk arbetsbok ca 90 kr. Betalas kontant vid kursstart.
Tillkommer om så önskas 380 kr o uppåt för certifiering, betalas till ABRSM.

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

Löpande kursstarter, även under sommaren. Fortsättningsgrupper startas upp
efter behov. Individuell information: fredrik.limus@lundsmusiksalong.se

Adress: …………………………………………………………………………………

Crash Course: Det viktigaste på en enda helg, vuxna

Postadress: ……………………………………………………………………………

2 ggr 110 min individuell lektion + ca 70 min eget arbete mellan lektionerna
Lär dig läsa noter och rytmer, lär känna de viktigaste ackorden och
musiktermerna och ta tillfället i akt att fråga allt du undrat om sen länge.

Tel hem: …………………. E-post: …………………………………………………
Ev: målsmans namn: ………………….Tel arb. ……………………………....….
Förfrågan om annat kursspråk än svenska: …………………………………….
(engelska)

Övrigt, t ex behöver hjälp att välja rätt kursnivå: …………………………………………
DIN ANMÄLAN ÄR BINDANDE. Med din underskrift accepterar du våra allmänna villkor, bl.a.
vår policy för uppsägning och återbud som finns på www.lundsmusiksalong.se. Punkt 2.2
ger dig information ifall du vill ångra denna anmälan. Skulle det inte finnas plats så ställs du
på vår kölista. Så snart det blir din tur reserverar vi platsen och informerar dig. Vill du inte
utnyttja en reserverad och erbjuden plats tas en administrationsavgift på 400 kr ut. Kom ihåg
att meddela oss ifall köplats inte skulle vara aktuellt längre.

Datum: …………………………..

4b1)

Crash Course, nivå 1

Två lektioner placeras på en lör och en sön efter varandra eller e.ö. Löpande
kursstart, även under sommaren. VÄNNER? Du kan ta med upp till 2 vänner utan
extra kostnad. Du är betalansvarig för hela gruppen.
Individuell information: fredrik.limus@lundsmusiksalong.se

Rörmakeri för oboister i alla åldrar
5 ggr 100 min i liten grupp. Att kunna tillverka egna rör är ett måste för
oboister. Men det är ett hantverk som kräver kunskap, verktyg och övning.
I grundkursen ingår ett paket med material och utrustning. Lär dig hantera
kniven och tälja på oboisternas vis. På fortsättningskursen tillkommer lite
kostnad för inköp av nya rörämnen. Når du avancerade nivån så kan du sluta
köpa dyra rör från andra tillverkare.

Underskrift betalningsansvarig: …………………………………………………
(Målsman för alla under 18 år)
Persnr på betalningsansvarig om inte eleven: …………………………………

4c1)
4c2)
4c3)

SKICKA IN ANMÄLAN TILL LIMUS, BREDGATAN 25, 222 22 LUND
Eller maila inscannad underskriven anmälan till www.lundsmusiksalong.se.

Kursperioder läggs med 5 dagar i tät följd under skolloven eller e.ö.
Kursen ges i samarbete med Lisa Nyberg, Kulturskolan i Lund.
Individuell information: fredrik.limus@lundsmusiksalong.se

2018-07-21

2 800 kr

Rörmakeriet, grundkurs + utrustning
Rörmakeriet, fortsättningskurs
Rörmakeriet, avancerad nivå

2 500 kr
1 900 kr
1 900 kr

