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In English? Please ask your teacher for translation!
Hej elev och elevförälder!
Nu har vi kommit in en bit på vårterminen efter en lite jobbig period med flytt och mycket nytt.
Men tänk att vi nu finns i två egna hus! Båda hus ligger centralt och båda har en lummig trädgård att
sitta i medan det musiceras inne!
Vi tänkte berätta lite för er om vad som är på gång under våren och sommaren.
Ta gärna fram er almanacka och anteckna datum!
Under vecka 8 är det sportlov, men även under v 9 kan vi inte undervisa i nya MUSIKHUSET på
Helgeandsgatan. Det läggs nytt golv, sätts in nya dörrar (med fönster in till rummen) och det arbetas
med ljudmiljö i korridoren. Det kommer nog bli lite arbeten hela tiden fram till sommaren. Allt blir
inte perfekt direkt och inte heller har vi råd med allt på en gång. Undervisning i vecka 9 ges bara om
du och din lärare har speciellt pratat om det. Ring din lärare ifall du är osäkert!
Reguljära undervisningsveckor hittar du alltid på www.lundsmusiksalong.se
Telefonnummer till lärarna: Vi lägger enbart ut lärarnas mailadresser på vår webbsida.
Telefonnummer hittar du på din faktura. Att maila till lärarna brukar vara enklast.
En ny kursomgång i Music Kindergarten startar vecka 10. Det finns lite restplaster kvar.
Maila till kindergarten@lundsmusiksalong.se
Sönd den 24e mars kl 12.00 – 16.00 firar vi Pappa Bachs födelsedag i nya Musikhuset
Vill man spela med så anmäler man sig senast 10 mars på listorna som är uppsatta i båda husen.
OBS! Det är begränsat med platser på konserterna. Får man inte plats denna gång så vill vi att man
ändå kommer och lyssnar! I så fall får man garanterat plats vid nästa konsert.
Vi vill också igen göra en Barockvägg och efterlyser elevarbeten, en A-4 sida som kan handla om
något från barockens tid: instrument, mode, mat, Pappa Bachs familj, hans arbetsplatser (Köthen,
Leipzig), viktiga stycken han har skrivit – plocka ett litet område och skriv om det. Gärna med en eller
flera bilder! Lämna in allt senast den 17 mars i Gabrieles fack. Så hinner vi göra en snygg infovägg!
Maratonkonserten pågår mellan kl 12 och 16 med några hållpunkter:
Kl 13.00 och kl 16.00 kan man prova på att spela cembalo med Gabriele.
Kl 13.00 – 13.50 kan man gå till skrivarverkstan och skriva ett eget Preludium med
Fredrik.
Kl 13.30 spelar några av våra elever små stycken på cembalo.
Kl 14.00 är det dags för lärarnas gratulation med en sats ur Pappa Bachs konsert för
FYRA pianon.
Föreningen Mozarts vänner (MoV) säljer Bach- Cookies, fika och noter.
Och så lanserar vi ”LIMUS- pärmen”, det ultimata verktyget för att ha koll på läxor och spelstycken.
Varmt välkomna den dagen!

Fler konserter:
Sön 7e april kl 17.00 Ensemblekonsert I, Helgeandskyrkan (Klostergården)
Lör 13e april kl 17.00 Ensemblekonsert II, Helgeandskyrkan

Lör och sön 4/5e maj INVIGNING av LIMUS Musikhus! (Obs inga konserter 1 maj i år!)
Detaljprogrammet till invigningen kommer snart.
Men vi kan redan lyfta på locket och avslöja att den välkända gitarrsolisten GÖRAN SÖLLSCHER
komer bli special guest på lör den 4 maj. Boka datumet!
Tors 9e maj spelar vi som vanligt en liten lunchkonsert på barn- och ungdomssjukhuset, BUS.
ABRSM- internationella musikcertifikationer: I år slår vi svenskt rekord med 47 anmälda kandidater!
Tre av dem är våra egna lärare som har bestämt sig för ”learning by doing”.
Vill du veta mer om ABRSM så läs gärna på vår hemsida www.lundsmusiksalong.se och så klart på
www.abrsm.org.
Träningsläger ABRSM under påsklovet! Må 14 och tis 15 april bjuder vi på ett
antal träningstillfällen i grupp. Vi erbjuder både gehörsövning, uppspelning av
examensrepertoar, skalträning och låtsasprov.
Deltagaravgift är 180 kr per dag, oavsett hur många pass man är med på.
För elever som är medlemmar i MoV är det gratis!
Anmälningslapp finns redan nu tillgänglig hos din lärare.
Sommarkurser!!! Redan från mitten på maj och fram till mitten på augusti kan man få lektioner om
man köper ett sommarklippkort. Kortet finns i olika storlekar. Sedan finns även en intensivkurs.
Se hela utbudet på anmälningsblanketten och på vår webbsida www.lundsmusiksalong.se
NYTT!!! Sommarläger (Dagläger må – tors) för klassisk musik! Välj mellan v 25 eller v 26.
Åldersgrupper 10 – 13 och 14- 18 år. Platsen är LIMUS Musikhus och LIMUS II på Bredgatan 25.
Det är MoV som anordnar och återkommer med detaljplanering.
Nytt från lärarna:
Vi gratulerar vår harplärare Ysella och hennes man till en liten dotter, Hedwig!
Hedwig föddes i februari och under mammaledigheten spelar Ysellas elever andra instrument hos
oss. Redan till sommarkurserna beräknas Ysella vara tillbaka för undervisning en dag/vecka.
Som ny lärare välkomnar vi gitarristen Thomas Wiehe. Han kommer undervisa i visackompanjemang
och singer- songwriting på lördagar. Därtill startar han upp en ny omgång i musikteori, ABRSM, nivå
ett på fredagar 15.45. Kurs 4a1) Ålder från 9 år uppåt. Kostnad 1200 kr för 10 ggr 50 min i en liten
grupp. Än så länge finns det platser. Först till kvarn!
Musikchecken: Läs sammanställningen på vår hemsida. Vi är ganska säkra på att den införs till
höstterminen, men enbart för en viss åldersgrupp. Annars räcker inte pengarna. Innan dess ska olika
aktörer auktoriseras så som i Staffanstorp och självklart ska vi vara med på det.
Sist men inte minst: På Jan Nordéns hemsida www.fotograf-norden.com hittar du helt underbara
foton från våra Nikolauskonserter. Det är flera hundra! Beställ dina favoriter innan de tas ner!
Varma februarihälsningar från
Gabriele & lärarteamet
0730-63 79 38

