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Tórður  
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Violindjævlen  the godess of gospel  

Boogie King  

de’JazzMan  

the maestro  



 

 

Tilmelding 

 

Kære elever og forældre!Kære elever og forældre!  

Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til en ny sæson i Musikskolen. Vi  

håber du kan finde noget i vores program, som har netop din interesse? Spørg mig gerne, 

hvis du er i tvivl om noget.  

Musik er mønstre af lyde, varierende i højde og varighed, som frembringes af følelsesmæssige,  

sociale, kulturelle og intellektuelle grunde. Forventningen, indfrielsen af forventningerne og positive 

brud på forventningerne gør, at vi kan lide og sætter pris på musik. Disse tre faktorer - og  

belønning, som de giver hjernen - er også vigtige komponenter indenfor læring og udvikling.  

I Musikskolen tilbyder vi hvert år undervisning på et fagligt højt niveau i en række discipliner -  

inden for de rammer vi har til rådighed. Tid til hjemmeøvning er vigtigt, så du møder velforberedt 

til undervisningen, men har du ikke fået øvet - fx på grund af sygdom - skal du altså møde op til  

undervisningen alligevel. Til koncerterne viser du os andre, hvad du har lært i undervisningen. 

Vi glæder os til at se dig i sæson 19! 

   

Værdier 
Faglighed  

Fordybelse  

Fællesskab   

Tórđur á BrúnniTórđur á Brúnni  

 

Vi tilbyder 
+At give den enkelte elev 

musiske færdigheder  

+At skabe forudsætninger 

hos den enkelte elev for 

livslang deltagelse inden 

for musikken  

+At øge elevernes  

forståelse af sig selv som 

en del af et fællesskab  

+At fremme skolens  

musiske miljø 

sprs.dk/musikskole 

(hurtigst muligt) 

Med venlig hilsen 

Afdelingsleder af musikskolen 

 
Priser 

Tilmeldingen gælder hele 

skoleåret 2018-19.  

● Hold: 975 kr. pr. halvår 

& Gratis i SFO/Klub  

● Solo: 1.950 kr.pr.halvår  

● Kor: Gratis 
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HOLD KARRUSEL (0.-2. årg.): Musikkarrusellen består af 3 lærere, 3  
instrumenter (violin, klaver, blokfløjte) og 2 hold (begyndere, fortsættere). Eleverne  
prøver alle instrumenterne i løbet af karrusellen. Holddannelsen sker efter alder og 

tidligere tilmelding. 975 kr. pr. halvår og gratis i SFO/klub. 

HOLD SAMSPIL (3.-9. årg.): Nogle elever starter med at lære i samspil med  
andre, mens andre lærer at spille solo. Uanset er det en god idé at spille sammen 
med andre. Bands som Cookies og MusicWonders er opstået ved sammenlægning 
af soloelever og venner, der kommer med. Samspil er sang og forskellige  
instrumenter for  både begyndere og øvede. 975 kr. pr. halvår og gratis i SFO/klub. 

SOLO SANG/INSTRUMENT (2.-9. årg.): Lær at synge solo eller lær at spille et  
instrument solo. Fx bas, guitar, klaver, trommer, ukulele, violin, blokfløjte, kirkeorgel 
eller et andet instrument?  1.950 kr. pr. halvår. Begynderelever, der vil i gang med at 
spille solo, kommer på et hold med andre begyndere (hold 975 kr.).  

KOR (0.-9. årg.): Lær at synge i kor. Fx synger SkoleKoret (4.-9. årg.) til  
juleafslutningen, Luciaoptoget, skolefesten m.m., og SpireKoret (0.-3. årg.) synger til  
musikskolens koncerter og festivalen. SkoleKor og SpireKor er gratis for alle. 

Undervisningstilbud 

Yngre elever med særligt talent kan starte tidligere efter aftale 
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