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Forårskoncerter 2017

Vær opmærksom på:

Humble Skole 14 maj kl. 19.00
Ørstedskolen 16 maj kl. 19.00
Nordskolen 17 maj kl. 19.00
Kassebølle Friskole 23 maj kl. 19.00

Tårnsangerdag
Lørdag 9. juni — separat program

Fyraftenskoncerter

Havnefest i Bagenkop
Bagenkop Havn 15.-16. juli

Der afholdes fyraftenskoncerter. Info
fra læreren og på de digitale medier.

- lyst til musik!

SÆSON 2018/19

Solen blæses ned
Havnen i Bagenkop udvalgte dage i juli

Musik– og Kulturdag i Bagenkop

Følg gerne vores opdaterede aktivitetetskalender på hjemmesiden:

www.langeland-musikskole.dk
- og også de løbende opslag og begivenheder på vores Facebook-side.
Du finder den, hvis du søger ’langeland musikskole’

LANGELAND
MUSIKSKOLE
- ÅRSBROCHURE
Langeland
Musikskole,
Sæson
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Langeland Musikskole

Eksempler på undervisningstilbud og priser for sæsonen:

Langeland Musikskole byder velkommen til sæson 2018/19 med en stribe spændende musikalske tilbud til enhver med lyst til musik.

INSTRUMENTALUNDERVISNING
Solo i 20 min ................................................................................................. 2.000 kr.

Sæsonen er på 32 uger og starter mandag 27. august 2018. Der undervises i musikalsk grundskole, soloinstrumenter, forskellige orkestre samt kor.
Tilmelding:
Tilmelding sker via musikskolens hjemmeside: www.langeland-musikskole.dk.
Der er åbent for tilmelding hele året, men ved tilmelding efter 1. juni, hvor kommende sæson planlægges, er det sværere at finde en optimal spilletid.
Er der spørgsmål eller andet i forbindelse med tilmelding, så tag kontakt til musikskolens kontor.
Info & Kontakt:
Du finder de fleste informationer på www.langeland-musikskole.dk
Musikskolens kontor ligger på Ørstedskolen i Rudkøbing, hvor musikskoleleder Jens
Winther og souschef Henrik Thygesen er at træffe på:
Tlf.: 63516464

Særlige ønsker imødekommes hvis muligt. Noter venligst i bemærkningsfelt ved
tilmelding.
SAMMENSPIL, 45 min./uge i mindre orkestre
- tilmeldt instrumentalundervisning ........................................................... 500 kr.
- ikke tilmeldt instrumentalundervisning................................................. 1.200 kr.

GRATISORKESTRE OG -KOR for musikskolens instrumentalelever
Pris for elever, der ikke er tilmeldt instrumentalundervisning ........................ 500 kr.

MUSIKALSK GRUNDSKOLE
Førskolebørn, 30 min. ...................................................................................... 740 kr.
Bh.kl. - 2. kl., 45 min...................................................................................... 1.140 kr.

Mail: musikskolen@langelandkommune.dk
Instrumentalundervisning og sammenspil.
I musikskolen prioriterer vi højt, at eleverne, ud over at modtage instrumentalundervisning, også deltager i sammenspil. Det styrker elevernes alsidige og musikalske udvikling, og er med til at give dem nogle gode oplevelser i samarbejde med
jævnaldrende.
Vi tilstræber sammenspilshold, hvor eleverne matcher både aldersmæssigt og
musikalsk.
Ferier:
Sæsonstart ….mandag 27. august 2018
Efterårsferie...lørdag 13. oktober- søndag 21. oktober
Juleferie……….torsdag 20.december - søndag 6. januar
Vinterferie…...lørdag 9. februar - søndag 17. februar
Påskeferie…….lørdag 13. april - mandag 22. april

SPECIALPRISER
Vi opretter andre typer af sammenspil ved behov.
Eksempel:
Salos koret ...................................................................................................... 500 kr.
INSTRUMENTLEJE pr. sæson ........................................................................... 700 kr.
INDMELDELSESGEBYR .................................................……………………………………25 kr.
Priserne er for hele sæsonen og opkræves med enkelte undtagelser i 4 rater.
Der ydes søskenderabat.
Se www.langeland-musikskole.dk for yderligere information.

