
ALVESTA
MUSIKSKOLA

Priser & Villkor
Instrument-/sångundervisning (barn 1): 500:- / termin
Instrument-/sångundervisning (barn 2): 500:- / termin
Instrument-/sångundervisning (barn 3): 500: - / termin
Instrument-/sångundervisning (barn 4): Ingen avgift
Enbart orkester: 200:- / termin - ej i rabattsystem
Gruppverksamhet (8-10 gånger): 200:- / termin
Anpassad undervisning - grupp: 200:- / termin
Anpassad undervisning - enskilt: 500:- / termin
Instrumenthyra: 300:- / termin - ej i rabattsystem
Vuxenundervisning: 1 200:- / termin
Musikskolan har ett maxtak på 1 500:- per familj (instrumenthyra ingår ej i maxtaket).

Anmälan
Anmälan görs på särskild blankett och skickas till:
Alvesta Musikskola, kultur & fritid 342 80, Alvesta
Blankett hittar du på vår hemsida. Du kan även anmäla dig via
e-tjänst på Alvesta.se Scanna qr- koden för att komma till
musikskolans hemsida.
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Gruppverksamhet
En grupp består av minst 5 deltagare. Dessa kurser startar oftast senare än
ämneskurserna och en termin består av 8-10 kurstillfällen. Avgiften för dessa är 200:-
per termin
 

Årskurs 2-3: Sång med inslag av rörelse och rytmik.
Måndagar 16.30-17.00. Kurskod SG1
Årskurs 4-6: Sång med inslag av rörelse och rytmik.
Torsdagar 16.00-16.40. Kurskod SG2
Årskurs 7 och uppåt: Sång med inslag av rörelse, samt viss stämsång.
Torsdagar 16.50-17.30. Kurskod SG3

Sånggrupp

Årskurs 2-3: Lär dig spela ett instrument i grupp
Måndagar 17:00-17.30. Kurskod OG1

Orkester

Årskurs 7 och uppåt: noter, rytmer, ackord och gehör
Måndagar 17:00-17.30. Kurskod MT1

Musikteori

Ämneskurser
Vi erbjuder undervisning i instrument och sång. Undervisningen bedrivs i första hand
på Musikskolan i Alvesta, dock finns möjlighet att spela vissa instrument på några av
skolorna ute i kommunen. För de yngre barnen kan undervisningen ske i en mindre
grupp, i övrigt sker undervisninegn enskilt. Du kommer överens om en lektionstid
tillsammans med din lärare som kontaktar dig i början av terminen.

Från årskurs 1: Tvärflöjt, blockflöjt, Trumpet, Trombon, Fiol, Klarinett.
Från årskurs 2: Saxofon, Altblockflöjt
Från årskurs 3: Piano/Keyboard, Gitarr.
Från årskurs 4: Elgitarr, Elbas, Slagverk, Nyckelharpa
Från årskurs 7: Solosång
I mån av plats från årskurs 6

Uthyrning
På musikskolan kan man hyra något
av följande instrument av oss:
Trumpet, Trombon, Fiol, Sazofon
och Tvärföljt.

Lektionsgaranti
Musikskolans undervisning följer i stort sett grunskolans terminstider. Vissa veckor
kan undervisningen ställas in eller ske i andra former. Elev i ämneskurs erbjuds
dock minst 26 lektioner per läsår. I detta kan konserttillfällen och repetitioner ingå.

Fotoskola

En nyhet för hösten 2019 är att en fotoskola drar igång! I mindre grupper kommer vi
lära oss om hur en systemkamera fungerar och om de olika funktionerna. Vi kommer
lära oss att skapa spännande foton med saker man ofta har hemma, men även prova
på mer avancerad studiofotografering. Det kommer även ges tillfällen att åka på
kortare utflykter för att prova på fotografering 
 
Mer info kommer inom kort, och kan hittas på Alvesta.se


