Anmälan till musikskolan

Instrumentprovning i Glimåkra tisdag 26/3, kl 17.00-18.00, Glimåkraskolan
Sibbhult tisdag 26/3, kl 18.30-19.30, Mölleskolan
Hanaskog onsdag 27/3, kl 17.00-18.00, Kviingeskolan
Knislinge onsdag 27/3, kl 18.30-19.30, Västerskolan
Broby torsdag 28/3, kl 18.30-19.30, Kulturhuset
Provning av slagverk (trummor) endast i Knislinge Västerskolan och Broby Kulturhuset

Ämnen (instrument) i musikskolan:
Fiol* Altfiol** Cello** Trombon** Trumpet* Blockflöjt
Baryton** Valthorn** Bastuba** (från åk4) Piano***
Gitarr*

Saxofon*

Klarinett** Tvärflöjt* Slagverk

Elgitarr (från åk6) Elbas (från åk4) Sång (från åk6)
Ensembler/grupper i musikskolan:
Ungdomskör (från åk6) Barnkörer i alla byar med skola
Vuxenkör
Foto: Mikael Latorre

Blåsorkestrar

Kammarorkester

Rockband

Stråkorkestrar

Musikteori

Instrument markerade med (*) kan hyras genom musikskolan. Instrument markerade med (**) hyrs kostnadsfritt första terminen. Instrument markerat med (***) kan hyras men finns i begränsat antal.
Anmälan via hemsida: www.ostragoinge.se/utbildning/musikskola eller via blankett på motstående sida. Du
som redan deltar i musikskolan behöver inte anmäla dig igen. Anmälningar fram till 2019-04-30 betraktas som
samtidigt inkomna. Det flesta får plats från höstterminens start. Alla anmälda får antagningsbesked eller köplaceringsbesked under juni 2019.

Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 – 775 60 00
Bankgiro: 265-9399 Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se

Var, när
Musikskolan har sin bas i Kulturhuset, Broby, men bedriver
undervisning på alla kommunens grundskolor inkl Färe.
Verksamheten bedrivs främst under elevernas fritid men
skolskjutsbarn (på vissa skolor alla barn) t.o.m. åk 6 kan
vanligen erbjudas undervisning under den ordinarie skoldagen.
Lektioner enskilt eller i mindre grupp, 20 - 30 min/vecka.
Ensembler repeterar främst i Broby med undantag av
barnkörer som finns i alla byar med grundskolor.

Vem
Musikskolan finns till för att ge alla barn och unga en chans att
lära sig spela och sjunga. Inga åldersgränser. Verksamheten är
öppen för alla som är skrivna i Östra Göinge kommun men
barn och ungdomar prioriteras.

Foto: Johanna Carlsson

Avgifter
Instrument/ämne första terminen 480 kr, följande terminer 650 kr/termin.
För gymnasieelever ges ej rabatt första terminen. Vuxna betalar 1.000 kr/termin.
Gruppverksamhet/kör är vanligen avgiftsfritt för de som deltar i ämnesverksamhet.
200 kr/termin för övriga.
Syskonrabatt ges till andra syskonet med 25% samt till tredje och följande med 50%.
Instrumenthyra 300 kr/termin (ingen syskonrabatt). Avgifter faktureras terminsvis.
För fullständiga avgiftsregler se musikskolans hemsida.
Anmälan via hemsida: www.ostragoinge.se/utbildning/musikskola eller via blankett nedan.

Anmälan till musikskolan
.....................................................................................................................
efternamn
förnamn
personnummer
Markera med 1, 2, 3 i den ordning du
önskar alternativen. Om du enbart kan
tänka dig ett alternativ - markera då inte
flera. Obs! vissa instrument får du inte
börja med förrän i årskurs 4 resp. 6.
fiol

cello

altfiol

trombon

valthorn
baryton
klarinett
saxofon
gitarr
piano
slagverk

trumpet
tvärflöjt
sång (från åk6)
blockflöjt
elbas (från åk4)
bastuba (från åk6)
elgitarr (från åk6)

Anmälan till kör/grupp. Du får delta i ämnesverksamhet och kör/grupp samtidigt.
Barnkör “fritidstid” på resp. skola
Ungdomskör (från åk6)
grupp/ensemble:

.....................................................................................................................
telefon
.....................................................................................................................
mobiltelefon för SMS-besked inkl användare
Musikskolan använder SMS för att snabbt nå ut med information.
Publicering av media (bild/film/text) med anmäld person medges.
Denna anmälan gäller tills vidare. För att återta eller ändra den, ska målsman
kontakta musikskolan. Verksamheten är avgiftsbelagd.
Målsmans underskrift:
.....................................................................................................................
underskrift
namnförtydligande
.....................................................................................................................
Målsmans personnummer
För info om hantering av personuppgifter se:
www.ostragoinge.se/utbildning/musikskola/hantering-av-personuppgifter/

Via post till: Kulturhuset, Musikskolan
Skolgatan 1
289 41 Broby

