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MESTERVÆRKSTED

Venlig hilsen
Britta Theodorsen
Musikskoleleder
4452 5782

Vi glæder os til at se dig på MESTERVÆRKSTED - ring til musikskolen, hvis
du/I har spørgsmål.

Du kan læse mere om lærerne på www.herlevmusikskole.dk
Du kan også følge musikskolen på Facebook/Herlev Musikskole.

BEMÆRK: Der er plads til max. 4 elever på hvert instrument - så det er en
god idé at skrive et alternativt instrument på tilmeldingen (under bemærkninger/kommentarer)

Der er mulighed for gratis at låne instrument, så man kan øve sig hjemme.

Anders Havshøj, klarinet
Freja B. Sørensen, tværfløjte
Anita Olsson, violin
Lisa Nyeng, cello

Lærerne på MESTERVÆRKSTED:
Hendrik Jørgensen, trompet/basun
Ole Himmelstrup, saxofon
Kristian Lassen, trommer/slagtøj

I MESTERVÆRKSTED fortsætter arbejdet med de spændende instrumenter,
som holdundervisning, hvor man kan lære mere om sit eget instrument og i
orkester, hvor der er fokus på sammenspil. Vi kommer til at spille forskellige
numre, både efter noder og efter gehør/uden noder. Det giver mulighed for
at ”snuse” til flere stilarter.
Man vælger ved tilmelding hvilket instrument man ønsker at spille på i hele
perioden.

Alle elever i 3. klasse deltager i efteråret 2019 i Den Kulturelle Rygsæk med
Gustav Rasmussen og/eller Ketil Duckert. Her er de blevet præsenteret for
symfoniorkesterets instrumenter.

- en introduktion til blæse- og stryge- og slagtøjsinstrumenter

MESTERVÆRKSTED 2020

Senest 01.12.19 på Musikskolens
hjemmesiden www.herlevmusikskole.dk
Her skal du gå ind på tilmelding og udfylde
alle felter.

Tilmelding

Øvrige oplysninger
Der er plads til max. 4 elever på hvert instrument.

OBS!
Hvis systemet genkender elevens fødselsdag logger du på med elevens
fødselsdag-måned-år (6 cifre) og adgangkoden er de 4 sidste cifre i cprnummeret.
Dernæst vælger du faget MESTERVÆRKSTED
Husk også at vælge instrument. Skriv meget
gerne et alternativt instrumentønske i feltet
for bemærkninger/kommentarer!

Fredag 12.06.20, hvor vi holder afslutning.

Fredag 03.01.20. Husk at forældrene skal komme
med og underskrive låneseddel på instrument, så
eleven kan låne det med hjem fra første gang

Første gang

Sidste gang

kr. 1260,- for perioden primo januar medio juni.Beløbet opkræves til betaling i 2 rater,
02.01.20 og 01.04.20

Musikskolen, Herlev Bygade 30, 2730 Herlev

Sted
Pris

Fredag kl. 15:00 - 16:00

Alle elever i 3. klasse, som har deltaget i
Den Kulturelle Rygsæk i efteråret 2019
Tid

Hvem kan deltage

