
WWW.langelandmusikskole.DK 

Følg aktivitetskalenderen på 
www.langeland-musikskole.dk 
og Facebook, med bl.a.: 
 
Forårskoncerter 2019: 

Rudkøbing 15. maj kl. 19:00 
Humble Skole 20. maj kl. 19:00 
Nordskolen 23. maj kl. 19:00 
 
Fyraftenskoncerter 2019: 
Info fra læreren og digitale medier.
 
Festival Kassebølle friskole:  

Fredag 10. maj - program på vej 
 
Tårnsangerdag: 
Lørdag 8. juni - separat program 

 

Solen blæses ned: 

Bagenkop Havn udvalgte dage i juli  
 
Sæsonstart 2019/20: 
Mandag 26. august 
 

Musik- & Kulturdag i Bagenkop: 
Bagenkophallen 26. - 27. oktober
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- lyst til musik! 

LANGELAND MUSIKSKOLE - GRUNDSKOLE    

2019/20 2019/20 

Grundskolehold 



Langeland Musikskole - GRUNDSKOLE  
 

Langeland Musikskole byder velkommen til sæson 2019/20 med en stribe 
spændende musikalske tilbud til enhver med lyst til musik. 
 

Sæsonen er på 32 uger. Opstarts-info udsendes i august og første under-
visningsdag ligger sidst i august. 

Musikalsk træning og sammenspil: 
I musikskolens grundskole arbejder vi bevidst med at styrke børnenes 
lyst til musikken. Det gør vi gennem leg, bevægelse, spil og musikalsk 
samvær.  
 
Målet er at styrke børnenes alsidige musikalske evner og forståelse 
gennem puls, sang, lytteøvelser, afprøvning af forskellige instrumenter 
og aktivt samspil.  

 
Undervisningstilbud og priser: 

MUSIKALSK GRUNDSKOLE:  børn 1-5 år, 30 min./uge .................. 740 kr. 
INDMELDELSESGEBYR .............................. ……………………………………25 kr. 
 
Priserne er for hele sæsonen (32 uger) og opkræves i 4 rater.  
 

Tilmelding: 
Tilmelding sker på:           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.  

 
Info & Kontakt: 

Du finder de fleste informationer på www.langeland-musikskole.dk! 
Musikskolens kontor ligger på Ørstedskolen i Rudkøbing, hvor musik-
skoleleder Henrik Thygesen er at træffe på:  
 

Tlf.: 63516464   eller   Mail:  musikskolen@langelandkommune.dk 
 

Ferier i skoleåret 19/20: 
Sæsonstart ….mandag 26. august 
Efterårsferie...lørdag 12. oktober- søndag 20. oktober 
Juleferie……….torsdag 19.december - søndag 5. januar  
Vinterferie…...lørdag 8. februar - søndag 16. februar 

        Påskeferie…….lørdag 4. april - mandag 12. april 
 

Om Langeland Musikskole: 
Langeland Musikskole er en levende musikskole for alle aldre, instru-
menter og genrer. Vi er aktive på Langeland og Strynø, hvor vi undervi-
ser  på skoler og institutioner. Derudover deltager vi løbende i mange 
forskellige begivenheder og koncerter.  
 
Du finder de fleste informationer på www.langeland-musikskole.dk! 
 

http://www.langeland-musikskole.dk

