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

LIMUS MUSIKSKOLA AB
Privatlektioner för alla åldrar. Välj kursnummer från högra sidan.
Instrument: piano, fiol, altfiol, violoncell, gitarr, tvärflöjt, klarinett, oboe,
trumpet, saxofon, dragspel, blockflöjt, trummor, elgitarr, jazzpiano,
cembalo, solosång (klassisk) NY! Harpa, oud (arabisk luta)
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 undervisningsspråk än svenska: ……………………..
(engelska, franska, tyska, danska, ryska, polska, japanska, mandarin, farsi, arabiska,
kurdiska)

Övrigt, t ex prioriterad veckodag: ………………………………………………….....
DIN ANMÄLAN ÄR BINDANDE. Med din underskrift accepterar du våra allmänna villkor, bl
vår policy för uppsägning och återbud som finns på www.lundsmusiksalong.se. Punkt 2.1.2,
2.2, 2.3 ger dig information ifall du vill ångra denna anmälan. Kölista: 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 därför ihåg att meddela oss ifall köplats inte skulle
vara aktuell längre. Platsgaranti till påföljande läsår kan ges vid anmälan innan 20 juni.
Ansvar: Utanför undervisningsrummet, tex i korridoren eller vid konserttillfällen ansvarar
föräldrar för sina barns säkerhet. LIMUS Musikskola AB är ett kulturföretag med
professionella privatmusiklärare. Innehar F-skattsedel. Moms reg nr SE559121652701.

2.) Att växa med musiken.
Individuella tillsvidarekurser för barn och ungdomar. Uppsägning av plats för kommande
termin ska göras skriftligt till LIMUS senast 1 dec eller 1 juni.
13 enskilda lektioner/termin, varav 2 valbara som ensemblelektioner+aktiv/passiv konsert.
Fast lektionstid enligt fast veckoschema (se webbsidan), två reservveckor.
Kursavgiften betalas 50% i förväg och 50% efter femte lektionen. Pris per termin:
a) 30 min/vecka
3 770kr
b) 45 min/vecka (även: förberedelse Young academy och musikcertifikat)
5 400kr
c) 60 min/vecka (även: Young Academy)
6 550kr
d) Kompiskurs: 13 ggr 45 min m 2 elever som anmäls samtidigt
2 980kr/elev
e) KiGa Seniors (6-7år): 13 ggr 40 min m 2 elever som anmäls samtidigt
2 600kr/elev
3.) Mindfulness in music. Tioklippkort för studenter och vuxna. Giltighet 6
månader. Löpande start. Lektionstider bokas individuellt med läraren.
Återbud av lektion: minst 48 timmar i förväg. Hela kursavgiften betalas i förväg.
a) Tioklippkort 30 min
3 800kr
b) Tioklippkort 45 min
5 620kr
4.) Glädje genom kunskap, se även egen anmälningsblankett för kurs a,b,c på linje 4
a) Musiklära och gehör
b) Crash Course Musiklära
c) Rörmakeri för oboister ( grundkurs m verktyg o material: 2 500kr/elev)
d) Individuell förberedelse i gehör/teori för dig som vill bli yrkesmusiker

1 200kr/elev
2 800 kr
1 900kr/elev
5 400kr

420 min totalt. Info & samordning: Fredrik Schützer 0702-46 03 71

Datum: …………………………..
Underskrift betalningsansvarig: …………………………………………………
(Målsman för alla under 18 år)

Persnr på betalningsansvarig om inte eleven: ………………………………..
SKICKA IN ANMÄLAN TILL LIMUS, BREDGATAN 25, 222 21 LUND
Eller maila inscannad underskriven anmälan till info@lundsmusiksalong.se
Vi hyr ut fioler, celli, tvärflöjter och harpor i små storlekar för 600kr- 900 kr per termin/kurs.
Digitalpianon och akustiska pianon kan hyras förmånligt via www.pianorent.dk.

Bli vår vän på FB LIMUS Musikskola för löpande information!

1.) Music Kindergarten för barn 0-6 år.
Tio lektioner à 45 min i liten grupp.
För startdatum, åldrar, grupper, tider, se ”Tider Music Kindergarten” på vår webbsida.
Hela kursavgiften betalas i förväg.
Pris per kurs/elev: 1 200kr
a) måndagar: Hej min fiol, svenska
b) torsdagar: Babies in tune, Toddlers in tune, mixed languages
c) torsdagar: IPZ! (The Instrument Petting Zoo), svenska
d) fredagar: Pianolek, svenska
e) lördagar: Signes Pianolek, svenska
f) lördagar: Pyttefioler, svenska
g) lördagar: IPZ! (The Instrument petting Zoo), svenska
h) lördagar: IPZ! International, mixed languages
i) lördagar: Blockflöjtsbarnen
k) söndagar: Key Kids, engelska

2018-07-20

5.) Maxflex, Presentkort
Bokas individuellt. Fakturering till annan adress kan önskas.
a) En individuell lektion på 50 min, även instudering m pianist
b) Provlektion 20 min för barn upp till 15 år, kan bara användas en gång per instrument
6.) Musik är ett språk, från 15 år uppåt.
Celloensemble, Barockensemble, Klassisk gitarrensemble, Jazzensemble,
Oud-ensemble (Folkmusik från mellanöstern) Vissa förkunskaper krävs.
Åtta lektioner på 70 min i liten grupp (specificera ensemble).

600 kr
gratis

2 800kr/elev

