
V E L K O M M E N  T I L  M U S I S K O L E N
S Æ S O N  2 0 2 1 - 2 0 2 2

MUSIK SKABER

GLÆDE

Musikværksted for elever i 0. årgang
I Musikværkstedet vil vi synge, tromme, danse,

spille, bevæge os og eksperimentere med musik. 

 Det er et hold, hvor vi vil arbejde med musik fra

mange forskellige vinkler. Kom og vær med!

Holdstørrelse 12 elever, så det er først til mølle

Musikkarrusel (1. - 2.  årgang) 

Musikkarrusellen består af tre lærere, tre 

 instrumenter (violin, klaver, blokfløjte).

Eleverne prøver alle instrumenterne i løbet af

karrusellen. Holdstørrelse 14 elever og der er kun

plads til ét hold, så også her gælder først til mølle.

Samspil (3. - 9. årgang)
Nogle elever starter med at lære i samspil med

andre, mens andre lærer at spille solo. Det er altid

en god ide, at spille sammen med andre.

Samspil er sang og forskellige instrumenter for

både begyndere og øvede.

“Genialitet er 1% talent og 99% hårdt arbejde.”
Ludwig Van Beethoven

 



bas

blokfløjte

guitar 

klaver

orgel, kirkeorgel

trommer

ukulele

violin

juleafslutningen,      

musikskolens koncerter

festivalen - og når muligt.

dimissionen 

juleafslutningen

luciaoptoget  - og mere hvis muligt.

  

Solosang/instrument (3.-9. årgang)
Vi tilbyder undervisning i      

Begynderelever, der vil i gang med at spille

solo, kommer på et hold med andre

begyndere.

FrøKoret (0.- 1. årg) 
synger for sjov til musikskolens koncerter 

og mere om muligt. 

 

SpireKoret (2.-3. årgang) synger til     

 

SkoleKoret (4.-9. årgang) synger til
Soloundervisning 

kr. 360,-/måned. 

Holdundervisning 
kr. 180,-/måned

Holdundervisning SFO/Klub
90 kr./måned

 
Kor er gratis for alle

Tilmelding sker for et år ad gangen
og gælder indtil udmeldelse, der

skal foregå  op til  en sommerferie. 
Dvs. barnet er automatisk tilmeldt

efterfølgende skoleår, hvis der ikke
sker udmeldelse.

Betaling trækkes månedligt.

MERE INFO OG
TILMELDING SENEST
FREDAG DEN 2. JULI

PÅ SPRS.DK/MUSIKSKOLE


