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information till dig som börjar år 3 hösten 2013

Välkommen till
musikskolan
Musikskolan i Lilla Edet erbjuder dig som
ska börja år 3 till hösten att spela blockflöjt,
tvärflöjt, klarinett, saxofon, ukulele, fiol,
cello eller nyckelharpa.
Att lära sig spela ett instrument är en
investering för framtiden. Att kunna
hantera ett instrument är något man
kan ha glädje av hela livet!

Undervisning
Undervisningen sker i mindre grupper
20 min/vecka och kostar 650 kr/termin.
Hela avgiften skall betalas även om
eleven deltar oregelbundet eller avbryter
undervisningen. Instrument och spelbok
bekostas av målsman. (Ett antal
klarinetter, tvärflöjter, saxofoner, fioler,
celli och nyckelharpor finns att hyra
under 2 terminer för 100 kr/termin.)

Prova instrument
För dig som vill prova vilket instrument
som passar, kommer musikskolans
personal att finnas på plats i Musikskolans lokaler måndagen den 25 mars
kl. 17.00-18.30 (Gamla Stationshuset
vid Fuxernaskolan).

Anmälningsblankett
På nästa sida hittar du en blankett du kan
fylla i och skicka in till oss. OBS! Senast
28 mars måste vi ha din anmälan, skicka
den till: Lilla Edets kommun, Musikskolan, 463 80 Lilla Edet

Kontakt
Har du några frågor, ring 0520-65 97 25
eller e-posta till musikskolan@lillaedet.se
Besök oss gärna på webben:
www.lillaedet.se/utbildningbarnomsorg/
musikskola/
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Anmälan till Musikskolan 2013–2014
Elevens efternamn

Förnamn

Personnummer

Målsmans efternamn

Förnamn

Personnummer

Utdelningsadress
Postnummer

Telefon bostad
Postort

Telefon mobil

Målsmans e-post
Elevens nuvarande skola och klassbeteckning

Undervisning önskas i
följande instrument:

Önskar hyra instrument Ja
Instrument hyrs ut i mån av tillgång (blockflöjt och ukulele hyrs inte ut).

Alt 1:
Alt 2:

Jag har gång/cykelväg till skolan

Ev övrig information:

Medgivande till publicering av bilder
Undertecknad ger sitt medgivande till att musikskolan får publicera bilder på
ovanstående elev i informationsmaterial för musikskolan i tryckt och digital form (lillaedet.se).

Målsmans underskrift

Ja

Datum:
Ort:

OBS! Senast 28 mars måste vi ha din anmälan. Vik ihop blanketten och
skicka in den till oss, adressen finns förtryckt på baksidan. Det går också
bra att lämna in den till kommunens medborgarservice.

Nej

Plats för
frimärke

Lilla Edets kommun
Musikskolan
463 80 LILLA EDET

