LIMUS Träningsläger ABRSM under Påsklovet 2021
Nivå I till VII, alla instrument.
I samarbete med MoV ordnar LIMUS ett halvdagsläger för alla som siktar på
examen/internationella musikcertifikationer i maj/juni 2021.
Läs mer om vår ABRSM verksamhet på www.lundsmusiksalong.se
Lägret kommer att genomförs även om praktiska examen pga rådande omständigheter enbart
skulle erbjudas internt.
Tid: 29 och 30 mars. (Påsklovet). Sista anmälningsdag: 7 mars!
Plats: LIMUS Musikhus, Helgeandsgatan 7
Lärare: Gabriele Katthän, Fredrik Schützer m fler.
Kursspråk: Svenska/Engelska

OBS! Maximalt tar vi
in 3 elever per grupp.
Anmäl dig i god tid.

Kostnad 350kr* för 2 arbetspass à 90 minuter + gemensam rast. Totalt 3,5 tim.
*200kr för medlemmar i MoV. Vi bjuder på frukt o lek i pausen. Årets läger är upplagt som
halvdagsläger utan gemensam lunch. Vi hoppas att vi 2022 igen kan ordna heldagsläger!
Grupper och tider: Varje grupp har TVÅ lektioner, se schemat nedan. På arbetspass 1 tränas A-vista
övning (Sight reading) och skalor/arpeggier. På arbetspass 2 tränas gehör och uppspel av
provrepertoaren. Totalt blir det elva grupper. Gruppindelningen förbehåller vi oss att göra när vi ser
alla anmälningar. Man kan inte välja dag/tid i förväg.
Kom ihåg att ABRSM förbjuder kopior. Kan du inte din repertoar utantill senast på lägret, så måste
du ha en egen bok.
Nivå I/II
Delas i fyra grupper (12 platser): Grupp A, B, C, D
Nivå III/IV
Delas i tre grupper (9 platser): E, F, G
Nivå V
Delas i två grupper (6 platser): H, I
Nivå VI/VII
Delas i två grupper (6 platser): K, L
Max 3 elever per
grupp!
Kl 9.00 – 10.30
Kl 11.00-12.30

Mån 29/3
Scherzo
A1
B2

Mån 29/3
Tonfallet
B1
A2

Mån 29/3
Salen
C1
C2

Tis 30/3
Scherzo
G1
H1

Tis 30/3
Tonfallet
H2
G2

Tis 30/3
Salen
I1
I2

Kl 13.30 -15.00
Kl 15.30-17.00

D1
E2

E1
D2

F1
F2

K1
L1

L2
K2

xxx
xxx

Anmälan:
Elevens namn ………………………………………………………………….. Lärare: …………………………………………………
Härmed anmäler jag mitt barn som ska göra ABRSM prov på nivå: ……………………………………..
Förälderns namn + tel som går att nå under lägertiden: ……………………………………………………………………
Instrument: ………………………………… Provstycken ( t ex A1, B1, C1) …………………………………………………….
Jag betalar avgiften till lägret senast 1 mars
0 350 kr via swish till 123 157 47 14 (MoV)
0 Jag är medlem i MoV (ideella föreningen Mozarts Vänner) och swishar bara 200 kr.
Sent betald anmälan eller anmälan efter den 1 mars beaktas bara i mån av plats. Återbud: din
anmälan är bindande. Avgiften återbetalas enbart ifall hela lägret skulle behövas ställas in.
Datum och Underskrift …………………………………………………………………………………………………………………
Fyll i och lämna i Mohan Zhengs fack senast 7 mars 2021.
Hitta även bra övningsmaterial på www.abrsm.org. Gehörsappen rekommenderas!

