
Tider och grupper Music Kindergarten & Instrumentkarusellen 2022 
Tider och grupper vuxenensembler (Linje sex) 2022: scrolla ner!  
 

Music Kindergarten & Instrumentkarusellen startar alltid v 10, 36 och 48.  
Intagning efter kursstart sker i mån av plats. Varje 10-veckorskurs räknas som en enhet. Det behövs en ny 

anmälan inför varje ny kurs. Läs noga våra kursbeskrivningar. IPZ! står för Instrument Petting Zoo – olika 

instrument presenteras och provas ut. Parents in Tune riktar sig till ett barn ihop med en förälder: tre ”par” per 

grupp. Instrumentkarusellen riktar sig till barn som går årskurs ett eller två i skolan (7-8 år). 

Ett välkomstmail med specifik information skickas till deltagarna ca en vecka innan kursstarten.  

Läs mailet noga och hör direkt av dig om du har en fråga.  
 

OBS! Förutom ”Parents in tune” så riktar sig våra kurser till barn UTAN en närvarande förälder. Förbered ditt barn för att du 

ska lämna det vid dörren till skolan till läraren. Sedan stannar du i närheten utanför huset. Det går bra att följa undervisningen 

genom våra stora fönster. Minimiantalet är tre barn per grupp. Meddela gärna direkt vid anmälan om du vill vänta till nästa 

kurs ifall alla platser redan skulle vara upptagna. 
 

Is there an open position for my child? Info in English? Write to us! kindergarten@lundsmusiksalong.se  
 
 

Veckodag        Tid  Kursens namn  Språk  Ålder     

Måndagar  17.10  Hej min fiol  Svenska  5-6 år 

Torsdagar 14.30 Parents in tune/IPZ! Mixed** 4-5 ys + 1 adult       ej v 36 

 15.30     IPZ! Svenska 4 år 

 16.35 IPZ!  Svenska  5-6 år 

 17.40 Instrumentkarusellen Svenska  7-8 år 

Fredagar 16.00 Pianolek Svenska 4-5 år  

 17.05 Pianolek Svenska 6 år 

Lördagar 9.05 Violin Kids Mixed ** 5-6 ys 

10.10 Instrumentkarusellen Mixed ** 7-8 ys  

11.20 IPZ! International Mixed ** 4 ys 

12.25 IPZ! International Mixed** 5-6 ys 

13.30 Parents in tune/IPZ!  Mixed ** 5-6 ys + 1 adult       ej v 36 

Söndagar 9.30 Key Kids Mixed ** 5-6 ys 

**Mixed = English, Swedish  

Alla dessa kurser ges på Helgeandsgatan 7, Lund 
 
 
 
 

 

Tider och grupper ”Musik är ett språk”, vuxenensembler (Linje sex)  
På denna linje ges enbart grupplektioner. Varvad undervisning individuell/ 

grupp hittar du på Linje 2: barn och ungdomar samt Linje 3: vuxna.  
 

Dessa ensembler startar året runt. Varje 8-veckorskurs räknas som en enhet.  

Det behövs en ny anmälan inför varje ny kurs. Minimiantal: 4 personer.   
 

1.) Jazzensemble vuxna. Lärare Per Östberg. Söndagar, Staffanstorp, Kvällstid.  

2.) Celloensemble fr 15 år och uppåt. Lärare Anna Socha. Veckodag e.ö. Kvällstid.                                                        

3.) Barockensemble vuxna. Lärare Gabriele Katthän. Lördagar. Tid e.ö. 

8 lektioner på 70 min med 4 personer på linje sex kostar 2 800 kr inkl moms/deltagare. Visst notmaterial 

ingår. Specificera vid anmälan vilken kurs du önskar. 

OBS! Fasta större ensembler på linje 2 (barn och ungdomar) kan ej bokas separat:  

Musikchecksensemblen (tis), Musikchecksensemblen (sön), Rockensemblen (sön).  
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