
Info og ak viteter:  
På hjemmesiden og vores facebookside finder du en lang række  
oplysninger om både ak viteter, koncerter  og prak ske forhold.  
 

Kontakt: 
Musikskolens kontor ligger på Ørstedskolen i Rudkøbing, hvor  
musikskoleleder Henrik Thygesen er at træffe på:  
 

Tlf.: 63516464   eller   Mail:  musikskolen@langelandkommune.dk 
 
Ferier i skoleåret 22/23: (alle dage inkl.) 

Sæsonstart .......... mandag 22. august 
E erårsferie ........ lørdag 15. oktober‐ søndag 23. oktober 
Juleferie .............. onsdag 21.december ‐ rsdag 3. januar  
Vinterferie… ........ lørdag 11. februar ‐ søndag 19. februar 
Påskeferie ........... lørdag 1. april ‐ mandag 10. april 
Kr. himmelfart .... torsdag 18. maj ‐ søndag 21. maj      
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- lyst til musik! 

LANGELAND MUSIKSKOLE  

2022/23 2022/23 

Grundskolehold 



Om musikskolen: 
Langeland Musikskole er en levende musikskole for alle med lyst l musik. 
Sam dig med at det er sjovt at spille og synge, har vi også fokus på at både 
hjerne, krop og sociale fællesskaber s muleres og udvikles. 
 

Vi er ak ve på Langeland og Strynø, hvor der undervises på skoler og ins ‐
tu oner. Derudover deltager vi løbende i mange forskellige begivenheder 
og koncerter, og a older workshops, projektuger m.m. 
 
Du finder mere info på www.langelandmusikskole.dk 

Langeland Musikskole  
 

Velkommen l sæson 2022/23, hvor vi byder indenfor l et år med nye  
lbud, musikalsk fællesskab og smi ende lyst l musik.  

 

Sæsonen er på 32 uger og starter fra mandag 22. aug. 2022. Vi underviser i 
musikalsk grundskole, instrument på hold og solo, samt orkestre og kor. 

Musikalsk træning og sammenspil: 
 
I grundskolen arbejder vi bevidst med at styrke børnenes lyst l musikken. 
Det gør vi gennem bevægelse, spil og musikalsk samvær. 
 

De pædagogiske mål er at styrke børnenes sociale, sproglige og motoriske 
færdigheder. Gennem musikalske lege øver vi turtagning og fælles opmærk‐
somhed, som fremmer børnenes evner l behovsudsæ else og samarbejde.  
 

Vi bruger sange, rim og remser l at styrke den lydlige opmærksomhed, som 
er vig g i forhold l at kunne læse og skrive. Vi bevæger os l musikken, og 
øver børnenes motorik og koordina on. Især er krydsbevægelser vig ge,  
fordi de er med l at udvikle forbindelser i hjernens to halvdele, som har be‐
tydning for indlæringsevne og koncentra on. 
 

 
Når du udøver musik ”ak veres og trænes stort set alle dele af hjer-
nen på én gang. Det er helt særligt for musik, og udby et af denne 
træning kan overføres l andre ak viteter.” 

Anita Collins /ph.d. neruovidenskab og musikuddannelse 
 

 
Pris: 
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 senest 15. juni på www.langelandmusikskole.dk 
 

Tid og sted: 

Undervisningen på Nordstjernen i Snøde og Rævehøj i Humble ligger i  
børnehave den. For børn på midtlangeland, foregår undervisningen på  
Ørstedskolen om e ermiddagen. 
 
Informa on om undervisningsdag, d, sted og lærer udsendes i august!  


