LIMUS Musikskola
Lunds International Music School
i samarbete med
Mozarts Vänner MoV, ideell förening
LIMUS- BONUS för Musikcheckselever födda 2011 och 2012.
2020-01-28 ( uppdaterad version)
Sportlovet 2020: Två dagars dagläger + lunchkonsert på dag tre för enbart 200kr/barn!
Anordnas för tjejer och killar födda 2011 och 2012 som undervisas med musikcheck Lund.
Inga förkunskaper behövs. Gäller elever på alla instrument.
Sista anmälnings- och betaldag: 8. feb 2020
Betala med Swish till MoV: 123 157 47 14. Ange barnets namn.
Fyll även i talongen nedan!
Skulle platserna ta slut meddelar vi det genom anslag på skolan och på skolans webbsida.

Tema: För kroppen och knoppen.
Från rörelseimprovisation och lek till notläsning och spel.
Kursledare Prof emerita Ann- Krestin Vernersson, Musikhögskolan i Malmö
samt Fredrik Schützer, Gabriele Katthän m fl
Innehåll:
Mån 17e och tis 18e februari. Kl 9.00 – 13.30 på Helgeandsgatan 7, Lund.
TRE lektionspass på 75 min
A) 75 min, helgrupp. Rörelseimprovisation och kommunikation. Uppleva och gestalta musik med hela kroppen utifrån grundelement som
takt, rytm och tonhöjd. Musik: Herr Gurka, Vi ska bygga ett torn, Misse Möss, Marie- Louise mm
B) 75 min halvgrupp. Skrivarverkstad. Notlängd och nothöjd är enkla byggstenar.
Vi lär ut hur man skriver noter och hur man kan sätta ihop dem till egna små melodier.
C) 75 min halvgrupp. Samspel. Rytmiska övningar och lekar i grupp. Klappövningar och överföring till instrument.
Rumskomponera med redskap och instrument.
Lunch: Egen matsäck! Vi kommer ha ”innepicknick” tillsammans på skolan.
Ons 19e feb kl 10.30 – 13.30 Höjdpunkten! Allhegonakyrkan. Lunchkonsert kl 12.15. Föräldrar är välkomna!
ETT lektionspass + genrep + framträdande i krykan på onsdag.
Gemensam avslutning av lägret på plats efter konserten.
Kursspråk: svenska.

Paketpris: 200kr/barn födda 2011 och 2012 för båda dagar + konsert. Ta med egen matsäck.
Barn, födda 2011 och 2012 utan musikcheck Lund, i mån av plats: 500kr/barn.
Vi ser gärna att alla deltagare är medlemmar i ideella föreningen Mozarts Vänner
www.mozartsvanner.se Årsmedlemskap familj kostar 100 kr. Swish 123 157 47 14.
OBS! Er anmälan är enbart giltig om både talongen och betalningen kommit in innan 1 feb.
För sent inkomna eller betalda anmälan beaktas tyvärr bara i mån av plats.
- - - klipp av och lägg i LIMUS Brevlåda eller maila till info@lundsmusiksalong.se - - - - - - - - - - - - - - - - Härmed anmäler jag mitt barn ………………………………………………………………………
till LIMUS Musikskolas dagläger under sportlovet 2020.
Förälderns namn: …………………………………………………………………………………………..
Tel som går att nå under lägrets tid: ……………………………………………………………….
Jag lämnar barnet mån + tis i tid kl 8.55 och hämtar i tid kl 13.30.
På onsdag lämnar jag i tid kl 10.25 och ifall jag inte är med på konsert hämtar jag kl 13.30.
Mitt barn får med sig matsäck för den gemensamma lunchen mån och tisdag.
Datum och underskrift: ………………………………………………………………
Namnförtydligande: …………………………………………………………………..

