
LIMUS Träningsläger + prov ABRSM under Påsklovet 2023  
Nivå Initial till VI, alla instrument. 
 

I samarbete med MoV ordnar LIMUS ett träningsläger samt prov för alla som siktar 

mot examen/internationella musikcertifikationer framöver. Istället för dyra 

examinationer erbjuder vi 2023 en intern variant som ger feedback på de svåraste 

delmomenten:  

 

A-vista-spel, Gehör - Sång - Listening by understanding, 

Skalor/Arpeggier 
 

Resultaten på delmomenten ger ett bra svar på var man befinner sig och vad övandet framöver ska 

riktas in på. Kanske är man redan klar med en nivå och kan sikta in på nästa istället?  

Har man aldrig gjort ett prov innan så är detta ett perfekt sätt att testa sig fram.  
 

Deltagarna förbereder sig med sin lärare innan lägret. Sedan blir det en sista finslipning i grupp på 

lägret och därefter prov. För poängsättningen tillämpar vi samma bedömningsmall som de 

internationella examinatorerna. Alla deltagare får ett diplom        
 

Tid: 3 och 4 april (Påsklovet). Sista anmälningsdag: 4 mars!    

Plats: LIMUS Musikhus, Helgeandsgatan 7 

Lärare: våra egna lärare med ABRSM-kompetens 

Examinator: Gabriele Katthän  

Kursspråk: Svenska/Engelska 
 

Kostnad 420 kr* för två lektionspass 60 + 60 minuter + examen + diplom.  

*300 kr för medlemmar i MoV.   
 

Innehåll och tider: På arbetspass 1 finslipas A-vista (Sight reading) och skalor/arpeggier.  

På arbetspass 2 finslipas gehör, sång och att prata om det man hör (Listening by understanding). 

Här ges också möjlighet att spela upp ett examensstycke utantill om man vill.  

Gruppindelningen och examenstider gör vi när alla anmälningar har kommit in. 

OBS! Man kan inte välja dag/tid i förväg.  
 

Krav: alla delmoment måste i förväg övas kontinuerligt hemma och med läraren under flera månader.  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Anmälan: 
Elevens namn ………………………………………………………………….. Lärare: ………………………………………………… 
 

Härmed anmäler jag mitt barn som förbereder sig för nivå: …………………………………….. 
 

Förälderns namn + tel som går att nå under lägertiden:  …………………………………………………………………… 
 

Instrument: …………………………………..  
 

Jag betalar avgiften till lägret senast 4 mars  

0 420 kr via swish till 123 157 47 14 (MoV)  

0 Jag är medlem i MoV (ideella föreningen Mozarts Vänner) och swishar bara 300 kr.   
 

Sent betald anmälan eller anmälan efter den 4 mars beaktas bara i mån av plats. Återbud: din 

anmälan är bindande. Avgiften återbetalas enbart ifall hela lägret skulle behöva ställas in.  
 

Datum och Underskrift ………………………………………………………………………………………………………………… 

Fyll i och lämna i Mohan Zhengs fack senast 4 mars 2023.   

Hitta även bra övningsmaterial på www.abrsm.org. Gehörsappen rekommenderas!  

 

OBS! Vi har plats för 
ca 40 kandidater. 
Anmäl dig i god tid!  

 

http://www.abrsm.org/

