.
Alla priser är giltiga från maj till o med augusti 2020 och inkluderar 25% moms.
Vi bjuder alla våra sommarelever att delta i en gratis sommarkonsert i vecka 28!

Musicera mera
maj till augusti 2020

1.) Lilla sommarklippkortet 45 (Enbart fysiska lektioner)
Klippkortet kan köpas för samtliga instrument angivna till vänster. Du kan starta när som
helst. 5 individuella lektioner på 45 min avtalas med din lärare. Giltighet längst tom 16/8.

2 700 kr
LIMUS Musikskola AB, Lunds International Music School
Privatlektioner för alla åldrar. Under sommaren 2020 undervisar vi i olika perioder: piano, fiol,
altfiol, cello, gitarr, ukulele, oud, saxofon, klarinett, tvärflöjt, blockflöjt, cembalo, dragspel,
harpa och solosång. Onlineanmälan: svlimusmusikskola.speedadmin.dk/tilmelding#/

2.) Sjuklippkortet 45
Klippkortet kan köpas för samtliga instrument angivna till vänster. Du kan starta när som
helst. 7 individuella lektioner på 45 min avtalas med din lärare. Giltighet längst t o m 16/8.

3 400 kr

Jag anmäler mig/mig/mitt barn till nedanstående kurs fr o m …………………

3.) Miniklippkortet: (Enbart fysiska lektioner)

OBS! Paketpris för EN elev och ETT ämne per kurs. Kan inte delas mellan olika elever/ämnen.

5 individuella lektioner på 30 min avtalas med din lärare. Du är minst fem år gammal.
För alla under nio år erbjuder vi gratis att en vuxen lär sig samtidigt.
Du kan starta så snart du och din lärare hittar en ledig tid. Giltighet längst t o m 16/8.
I mån av möjlighet lånar vi ut små stråkinstrument för 90kr/vecka.
a) Minicello: svenska, engelska, polska
Fortsätta? Anmäl dig till
b) Miniblockflöjt: svenska, engelska, tyska
höstens terminskurser innan
c) Minifiol: svenska, engelska, arabiska
midsommar och få platsgaranti!
d) Minigitarr/Miniukulele: svenska, engelska, farsi
e) Minipiano: svenska, engelska, franska, tyska, polska
f) NY! Minidragspel: svenska, engelska, tyska, polska

Kursnr: ……………. Instrument: …………………………………………………….
Elevens namn: …………………………………………………………………………
Elevens personnummer (10 siffror): ………………………………………………...
Adress: ……………………………………………………………………………………
Postadress: ……………………………………………………………………..………
Tel hem: …………………… E-post: …………………………………………………..
Ev: målsmans namn: ………………….…………Tel arb.: …………………………
Önskad tidsfönster:…………………………………………………………………….
Förfrågan om annat språk än svenska: …………………………………………....
På grund av situationen med Corona har vi beslutat att erbjuda möjlighet till 2 digitala
lektioner som kan ersätta 2 fysiska lektioner på kurs nr 2) och 6). Förutsättningen är
att respektive lärare ger digitala lektioner. Hör med oss vid anmälan.
DIN ANMÄLAN ÄR BINDANDE. Du kan ångra dig inom 2 veckor från anmälningsdatum
under förutsättning att vi inte redan har bokat ett startdatum med dig och läraren.
LUNDS Musikskola AB är ett kulturföretag för professionella privatmusiklärare. Vi arbetar utan
mellanhänder i motsats till föreningar och studieförbund. Alla avgifter faktureras. Kontakta oss
gärna för information om kurser, lärare och platser. Aktuell info hittar du också på
www.lundsmusiksalong.se Innehar F-skattesedel. Moms reg nr SE559121652701

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

Persnr på betalningsansvarig om inte eleven: ……………………………………
SKICKA IN ANMÄLAN TILL LIMUS Musikskola AB, Helgeandsg 7, 223 54 Lund
Eller maila inscannad underskriven anmälan till info@lundsmusiksalong.se
2020-04-10

1 920 kr
4.) Intensivkurs piano, veckokurs (Enbart fysiska lektioner)
Intensivkurser innehåller 5 lektionspass, varav fyra individuella lektioner på 60 min och
en dubbellektion med flera deltagare. Schemaläggs en om dagen under en vecka.
Övningsmöjlighet på skolan. Ange en av veckorna 26, 27, 28, eller 33.

3 100 kr
5.) NY! ABRSM, lärarfortbildning
Introduktion och fördjupning i de olika delarna av detta mångsidiga internationella
arbetsmaterial. Alla instrument. Ett smörgåsbord för varje nyfiken pedagog.
Kursledare Gabriele Katthän, Fredrik Schützer (LRSM) och Mohan Zheng (LRSM)
5 lektioner på 120 min avtalas individuellt. Är ni flera delar ni på priset.

5 700 kr
6.)Stora sommarklippkortet de luxe.
Klippkortet kan köpas för samtliga instrument angivna till vänster. Du kan starta när som
helst. 7 individuella lektioner på 60 min avtalas med din lärare. Giltighet längst t o m 16/8.

4 040 kr
7.) NY! Dagläger för musikcheckselever 7 – 9 år, vecka 25
Från rörelseimprovisation & lek till notläsning & spel. Flera lektionspass/grupper per dag.
Mån - tors Kl 9.00 – 13.30. Egen matsäck. I samarbete med MoV (Mozarts vänner)

1 400 kr
8.) NY! Kvällskurs för dig som är på ABRSM nivå III – VII, vecka 25
Den musikaliska dialogen. Gruppen pratar och resonerar kring musikens byggstenar och
musicerar med varandra. Lär dig mer om att forma ditt eget uttryck. Ett lektionspass per
dag. Mån – tors Kl 16.30 – 19.00. I samarbete med MoV (Mozarts vänner)

720 kr

