LokalMusik 2021-22
LokalMusik tilbyder undervisning for børn og voksne i:
* Klaver
* Sang
*Kor
* Blokfløjte
* Musikteori
Som et ekstra tilbud tilbydes elever at deltage gratis i Rytmisk kor og faget Music Mind Games, der er
en sjov måde at lære noder og musikteori på med lækre materialer og sammen med andre elever. Music
Mind Games oprettes mandag eller fredag ved mindst tre tilmeldinger. Derudover afholdes bl.a.
babyrytmik, kurser og foredrag – se mere på hjemmesiden.
Alder: Klaverleg fra 0.-2. klasse, klaver solo fra 0. klasse, sang fra 3. klasse, blokfløjte fra 2. klasse –
kontakt gerne for vejledning.
Tid: undervisning fra uge 33-24 (en uge før skolernes sommerferie), bortset fra skoleferier samt fredag
d. 26/11. I alt soloundervisning 36 gange, mens klaverleg og blokfløjte er 12 ugers forløb med løbende
opstart, når der er tilmeldinger til det.
Sted: Ved LokalMusik, Thorsvej 4, Skibbild, 7480 Vildbjerg eller på Friskolen Asgaard.
Pris soloundervisning: 170 kr. pr. 30 min. for soloundervisning ved en sæsonaftale. For et helt skoleår
med 30 minutters soloundervisning er prisen i alt 6120 kr., der betales i 4 rater á 1530 kr..
Pris klaverleg og blokfløjte: Der sammensættes hold af 3 (blokfløjte 3-6) elever med 30 min.
undervisning pr. gang. Antallet af gange og opstart varierer, så tjek aktuelt opslag på
hjemmesiden/Facebook. Pris pr. gang 60 kr.
Music Mind Games: Musikteori på den sjove måde - er gratis for elever ved LokalMusik. Andre elever
betaler 75,- pr. lektion a 45 minutter. Tid og ugedag aftales nærmere. Holdet oprettes ved min. 3
tilmeldinger og kører 10 lektioner.
Familiehold: 0-5 år. Et eller flere børn og min. en voksen pr. familie. 8 gange 35 min. 360,- i alt
oprettes ved min. 4 familier.
Rytmisk kor: 12-70 år. Min. 10 deltagere. 12 gange á en time for i alt 400,-. Gratis for soloelever.
Vedr. aflysning: Underviseren har ret til at aflyse 2 gange i løbet af sæsonen uden at der tilbagebetales
penge. Aflysninger derudover vil blive fratrukket prisen. Elever får ikke tilbagebetalt penge hvis de
aflyser.
Vedr. udmeldelse: Der er prøvetid på i alt 10 gange, hvor man frit kan udmelde sig. Derefter er
tilmeldingen bindende med mulighed for opsigelse med en måneds varsel eller til læreren finder en
anden elev til at overtage pladsen.
Vedr. instrument: Det forventes, at eleven har et instrument at øve på derhjemme.
Vedr. noder: Det forventes, at klaverelever efter lærerens anbefaling køber en lærebog efter max. 10
gange – ved henvendelse til læreren kan denne som regel købe bogen til eleven med 10 % rabat. Pris
afhængigt af bogen ml. 120,- til 250,-.
Vedr. koncerter: Der afholdes to koncerter hvert år – en julekoncert og en forårs/sommerkoncert.
Koncerterne foregår evt. i samarbejde med andre institutioner i byen.
Vedr. sammenspil: Der kan i løbet af sæsonen foregå sammenspil efter aftale med andre elever ved at
elevernes timer lægges sammen.
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Indmeldelse i den lokale musikskole 2020-2021
Jeg tilmelder mig følgende – sæt x ved fag og anfør om der ønskes 30 eller 45 min.
undervisning:
Instrument
Fredag
Mandag aften
Anfør venligst
minuttal 30/45
Klaverleg
Klaver
Solosang
Blokfløjte
Familiehold
Rytmisk kor
Skriv evt. her inden for hvilket tidsrum eleven kan komme:__________________________
Elevens navn: ______________________________________________________________
Evt. forældres navn hvis eleven er under 18 år:____________________________________
Adresse: __________________________________________________________________
Tlf. nr. elev: : ______________________________________________________________
(hvis denne har en mobil – anvendes f.eks. ved aflysning pga. sygdom)

Evt. tlf. forældre: ___________________________________________________________
Mailadresse (forældre): ______________________________________________________
Evt. Skole: ______________________ Klasse:____________________
(angives for at læreren har mulighed for at ringe til skolen ved aflysning)

Tilladelse gives til at billeder og videoklip, der tages i undervisningssituationer eller
koncerter må anvendes til promovering af LokalMusik (sæt kryds):________________
Jeg har læst reglerne omkring udmeldelse
Underskrift (forældres hvis under 18 år)

Dato

_________________________________

___________
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