
If you need information in English,  

please get in touch with us! 

Elevbrev inför läsåret 2018/2019 

 
Hej alla gamla och nya elever, 

Varmt välkomna till ett nytt läsår med LIMUS!  
 

Det var väldigt skönt att kunna starta sommaren med utbytesresan till Ozzano i Italien med en grupp duktiga elever. 

Succé, beröm och härliga musikupplevelser!  Sedan kom en lång sträcka av oro för nya lokaler eftersom vi måste 

lämna Mölleg i december. Gernandtska huset, som kommunen föreslog strax efter midsommar, är det bästa 

alternativet. Nu i augusti bestämde vi oss att gå vidare med det. Men än är många viktiga frågor olösta, särskilt hur 

den mycket högre hyran ska finansieras.  

Titta på vår hemsida, där hittar du bilder och filmer från Ozzano och en extra sida för lokalsituationen.  

Vi har också använt sommaren för att planera ett spännande läsår för er: ett bra veckoupplägg med individuella och 

gemensamma lektioner, inspirerande workshops (workshop för gitarrer ges direkt nu den 26 augusti!) och många 

olika elevkonserter. Det känns bra att kunna ge våra elever alla dessa ”bonusar”.  

Som vanligt startar vi läsåret med en gemensam dag för alla lärare där vi synkar ihop våra planer. 

Sen kommer äntligen ni, våra kära elever, tillbaka och det roliga med att musicera, undervisa och hela tiden hitta nya 

perspektiv kan starta. Ses och hörs! /Gabriele, tel 0730-63 79 38  
 

På www.lundsmusiksalong.se finns all info om undervisningsveckor, rum, lärare, uppsägningsregler och 

mycket mer. Hemsidan uppdateras löpande, särskilt konsertkalendern. Just nu ligger där många nya 

videofilmer och bilder från våra arrangemang!  
 

Facebooksidan LIMUS Musikskola är en viktig länk mellan er och oss. Gilla den, häng med i vårt flöde, ge oss 

feedback!  
 

Föräldragrupp: Vi behöver din hjälp för att driva finansieringen av högre hyran i de nya lokalerna.  Det finns en 

föräldragrupp, sammankallande är Emma Köster, emma.koster@lomma.se Kom till gruppens möten och ha koll på 

FB SaveLimus. Där läggs allt aktuellt upp och kan kommenteras.  
 

Nya lärare: Efter sommaren hälsar vi två nya lärare välkomna: Heresh Raza för fiol och oud (arabisk luta), och Per-

Arne (PA) Tollbom för trummor och jazzensemble. Vår pianolärare Tatiana Zakharova kommer tillbaka efter 2 år i 

London. Redan i våras utökades LIMUS- familjen med Nita Bahtiri, piano och Felix Tani, jazzpiano. Varje lärare 

har en egen presentation på vår hemsida.  
 

Tider för konserter och ensembleprojekt: Titta på hemsidans konsertkalendarium och notera våra konserter i god 

tid. Någon vecka inför varje konsert hänger vi upp en lapp i varje skola där man kan teckna sig för att delta.  

Respektera deadline! Det slutliga programmet sätts av konsertvärden, får man inte plats så får man vara med vid 

nästa tillfälle. Vi lägger stor energi på att alla våra elever får spela ihop med andra men en stor utmaning är att hitta 

gemensamma tider. Tider som vi sätter under ensembleveckor går inte att flytta.  
 

Kulturchecksutredningen i Lund: Juni 2017 röstade Lunds Kommunfullmäktige igenom att det 2018 ska införas 

en Musikcheck i Lund. Musikchecken ska ge alla barn jämlika ekonomiska förutsättningar att välja bland 

professionella Musikskolor. Tyvärr är den fortfarande inte införd, trots att pengar för den finns i budgeten. För oss 

vore den jätteviktig, särskilt nu när nya lokaler är så mycket dyrare. Kanske blir det bättre efter valet.  
 

Undervisningsplatser för elever via Staffanstorps Musikcheck: Nuförtiden undervisar vi på olika platser i 

Staffanstorp och Hjärup. Bäst koll på allt där har Fredrik Schützer, tel 0702-46 03 71.  
 

Music Kindergarten: Vår ”linje ett” med tioveckorskurser och små grupper har visat sig vara ett lyckokast. Bäst 

koll på allt där har Anna Socha, tel 0706-98 73 89.  
 

Föreningen MoV, Mozarts vänner önskar fler medlemmar! Vi tänker att klassisk musik är något för alla. Därför 

har vi bildat en ideell förening som stödjer arrangemang som riktar sig till unga som gillar och själv spelar klassisk 

musik. Läs mer på www.mozartsvanner.se  Medlemsbidrag är 100kr/år. Blir du medlem nu, så räcker det till dec 

2019. Fyll i talongen nedan och lämna den till din lärare. Swisha 100 kr till 123 157 47 14 eller betala till bankkonto 

8313-9,524 290 122-0 (Sparbanken Skåne).   

 
                                                                                                                                                                                                                                        

------klipp här och lämna talongen till din lärare ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ja tack, jag vill bli medlem i MoV, Mozarts vänner! 

För- och Efternamn: ……………………………………………………………….. 

Adress: …………………………………………………………. Tel: ………………………… 

Mailadress: ……………………………………  
 

Datum och underskrift: …………………………………………………………. 
Självklart skriver du så att vi kan läsa det ☺  

http://www.lundsmusiksalong.se/
mailto:emma.koster@lomma.se
http://www.mozartsvanner.se/

