Vejen Friskoles Musikskole
2021/2022
Vi tilbyder undervisning i:
Klaver (fra 1.kl.)
Guitar/elguitar (fra 1.kl.)
El-bas (fra 3.kl.)
Trommer (fra 3.kl.)
Solosang (fra 4.kl.)
Ukulele (fra 1.kl.)
I skrivende stund er det vanskeligt for os at vide, om kor og band kan starte op i
august i forhold til Corona-situationen. Årsagen er at vi ikke må blande elever fra
forskellige klassetrin. Vi skriver på intra, når vi er klogere på det.

Priser:
Soloundervisning 20 min..................................... 714 kr. pr. kvartal
Undervisning på hold med to elever i 30 min..... 536 kr. pr. kvartal
Undervisning på hold med tre elever i 45 min... 536 kr. pr. kvartal
Bemærk: Trommeundervisning gives kun som soloundervisning.

Betaling opkræves over skolepengene hvert kvartal.
Der er 32 ugers undervisning i løbet af skoleåret.

Ukulele-hold (10 gange á 45 min)…………………………. 500 kr. I alt
(opkræves ved holdopstart)

Man tilmelder sig 10 gange holdundervisning á 45 min til 500 kr. Herefter kan man
melde sig igen, hvis man gerne vil fortsætte efter jul. Vi vil tilstræbe at lave hold, der passer til
elevernes alder.

Tilmelding:
Sidste frist for tilmelding er mandag d. d.21/6 - 21
Der kan forekomme venteliste.
Elever, der tidligere er blevet undervist i friskolens musikskole har
fortrinsret i denne sammenhæng.
Der vil være mulighed for at melde fra i løbet af de første tre uger uden at
skulle betale - efter de tre uger binder man sig for hele skoleåret (for
ukulele de ti gange)
Tilmelding skal ske til Susanne Hauberg på Intra.
Ved tilmelding er det hensigtsmæssigt overveje:
- Det er bedst at have et instrument, så man kan øve sig hjemme. Man er
altid velkommen til at spørge musiklærerne til råds angående
instrumentkøb.
- Man får størst udbytte af undervisningen, hvis man øver sig. Mange har
gode erfaringer med 15 minutters øvetid om dagen.

Kontakt:
Du kan altid skrive, hvis du har spørgsmål.
Det kan være spørgsmål om undervisning i andre instrumenter end de
omtalte, om dit barns alder i forhold til instrument, gode råd til øvning,
vejledning ved køb af instrument eller andet.
Skriv til Susanne Hauberg på Intra

