Elevbrev 2020-04-11
Till elevföräldrar på vår linje två ”Att växa med musiken”
Kära föräldrar,
Här kommer hjärtliga Påskhälsningar och en del viktiga informationer.
En mycket märklig Påsk är detta, när ett virus förmår orsaka så stora förändringar. Vi vet att
musicerandet är viktigt i dessa oroliga tider, samtidigt som vi noga försöker avväga risker. I kollegiet
för vi en ständig dialog om hur vi bäst kan bemöta alla nya utmaningar.
Som ni vet, så har vi kommit fram till att fortsätta med individuell undervisning så länge svenska
myndigheter och Lunds Kommun bedömer att grundskolorna ska hållas öppet. Men vi ställde in
klasskonserterna och gjorde om ensemblekonserterna till lärarkonserter. Inga stora ensembler är
igång just nu. Vi har köpt in datorer och fortbildat lärare i att kunna använda digitala verktyg för
undervisning. De elever som har 2 flexveckor i sin kurs, kan nu använda dessa för digitala lektioner
under förutsättning att respektive lärare godkänner det. För att kunna göra det, så måste man
beakta våra vanliga regler för återbud.
NYTT: Från och med nu efter Påsk vill vi begränsa antalet personer som kommer in i våra hus.
Vi ber er därför vänligen att vänta ute under lektionstiden. Lämna barnet i dörren – glöm inte att
skicka med läxpärmen och noterna – och påminn barnet att första sak inne är att tvätta händerna
ordentligt. Efter lektionen möter du barnet i dörren. Läraren kommer skriva läxor och informationer
i läxpärmen. Har du ingen läxpärm än, så kan du köpa vår röda LIMUS läxpärm för 95kr.
Just nu ber vi också om att inga föräldrar sitter med på lektionera. Undantag är våra yngsta elever
upp till max 5 år och elever i vår Music Kindergarten. För att ytterligare stoppa flödet av personer,
har vi tagit bort koden vid ytterdörren på Helgeandsgatan. Just nu kommer alltså bara lärarna in och
det är också de som släpper in eleverna. Dessa begränsningar gäller minst till och med 15 maj.
Fyllda påskägg:
Ägg nr 1: Utbudet för ”Musicera mera”, våra flexibla klippkort som gäller mellan maj och augusti är
klart. De gäller för barn och för vuxna! På sju-klippkorten kan två lektioner väljas som digitala
lektioner om respektive lärare godkänner det. För er som redan i april blir klara med er ordinarie
kurs, går det bra att starta ett sådant klippkort direkt. Anmälan:
http://svlimusmusikskola.speedadmin.dk/tilmelding
Ägg nr 2: För våra musikcheckselever arrangerar vi ett dagläger, 4 dagar under midsommarveckan.
Istället för att ställa in detta har vi bantat ner antalet deltagare till max 24 barn som fördelas på tre
grupper. Som under sportlovsveckan kommer vi jobba med rörelseimprovisation, notläsning och
denna gång ännu mer samspel på instrument. Anmälan omgående via länk ovan, kurs 7).
Special!!! Vi har beställt och fått en egen komposition för våra musikcheckselever! Det är tonsättaren
Johan- Magnus Sjöberg som skrivit och titeln är ”Skrylle Walk”. V 25 ska vi börja öva på den
Ägg nr3: Musikchecken i Lund gäller nu barn * 2013, 2012 och 2011. Hösten 2021 tillkommer barn
*2014 och *2010 (!) Visst var detta en riktig god nyhet? Beslutet tas i fullmäktige i juni, men det finns
politisk majoritet för detta. Musikchecken i Staffanstorp gäller alla unga 7 - 20 år.
Ägg nr 4: Höstens kursutbud för linje två är klart. Vi har tillfälligt infört att elever som har rätt till två
flexlektioner kan välja att få dessa som digitala lektioner. Tll hösten behöver man inte återanmäla
sig, det gäller också för våra musikcheckselever.

Vill man däremot inte fortsätta så måste man avanmäla sig! SENAST 1 juni måste vi få in en skriftlig
uppsägning till info@lundsmusiksalong.se (Andra regler gäller för musikcheckselever) I början på juni
skickar vi ut fakturor inför höstterminen. Kring Midsommar ska 50% av kursavgiften för hösten vara
betald. Detta för att kunna garantera lärarna sina tjänster och säkra våra hyror och fasta utgifter.
Läs gärna alla våra återbuds- och uppsägningsregler på www.lundsmusiksalong.se
Ägg nr 5: Små syskon? Höstens kursutbud för Music Kindergarten är också klart! Femton kurser för
barn 2-6 år blev det. Vi har tillfälligt minskat gruppstorleken av våra redan små grupper till max fyra
barn för gruppen 3-4 år och max fem barn i de äldre grupperna. Vill gärna hänvisa er till ”Parents in
tune” på lördagar där en förälder kan lära sig spela gitarr/ukuele tillsammans med sitt lilla barn.
Ägg nr 6: Kommande konserter:
Musikfesten den 1 maj i Maria Magdalena Kyrka gör vi om till interna konserter. Varje spelare får ha
TVÅ personer med sig. Det kommer bli korta konserter där man sitter glest. Anmälningstiden har gått
ut, för eftersläntare gäller absolut sista datum 2020-04-14. Tiderna för konserterna är kl 10.00 –
12.00 – och 14.00. Samling 20 min inför varje konsert med stämda instrument.
LIMUS 10-årsjubileum 31 maj i Clara-Schumann- Salen kommer vi göra om till en konsert med
enbart bjudna gäster. Vi väljer ut ett antal spelare som kommer göra denna konserten extra festlig.
Konserttiden är 14.30.
Båda dessa arrangemang görs under förutsättningen att det inte ges nya direktiv från myndigheterna
eller Lunds Kommun.
Ett tappat sjunde ägg!
Det känns oerhört frustrerande att våra internationella musiccertifikationer, ABRSM exams, har
ställts in. I år hade vi 59 kandidater, vilket var helt fantastiskt! Vi tröstar eleverna med att vägen är
målet, även om det guldkantade certifikatet nu inte blir av. Många kommer kunna få sitt diplom
nästa vår och då kanske redan på nästa nivå. Vi funderade på interna LIMUS-Grades- examen, men
beslutade istället att alla som spelar hela sitt program den 1 maj får en liten extra belöning.
Kom ihåg att det även behövs musikteori i detta system. Vi tar nu in eleverna i läsårskursen 4a för
nästa läsår. Det blir inte många grupper, så missa inte att säkra dig en plats tidigt.
För alla som vill fördjupa sig i musikteori närmaste tiden finns kvällskursen i vecka 25. Anmälan:
http://svlimusmusikskola.speedadmin.dk/tilmelding
Det var allt för idag. Jag erkänner att jag saknar kontakten med er som jag annars får på våra
konserter och arrangemang. Är det något ni undrar så går det fint att ringa mig. Bästa tiden är innan
kl 10.00 på morgonen. Eller skriv ett sms så hör jag av mig.
Vill du hjälpa oss så bli gärna medlem i vår ideella förening Mozarts Vänner, MoV. Här kan vi
samordna frivilliga insatser och praktisk hjälp som gör att vår skola är mer än bara en vanlig
musikskola
www.mozartsvanner.se Swish 123 157 47 14.
Varma hälsningar och ha en fortsatt trevlig Påskhelg!
Gabriele Katthän
Skolledare och koordinator
info@lundsmusiksalong.se
0730-637938
PS1: Aktuella bilder och filmklipp hittar du alltid på vår FB LIMUS Musikskola. Har du egna? Dela med oss! DS.
PS2: Du som funderar själv över att ta lektioner: du vet väl att vi har en linje tre som enbart är för vuxna? DS

