Vindebro Blæseinstrument
Underviser Musiklærer Tanja Dræberg - Bisserup
"Hej jeg hedder Tanja Dræberg og arbejder som musiker og musiklærer.
Jeg underviser i tværfløjte, klarinet,obo, saxofon. Jeg har spillet musik siden
jeg var lille og har medvirket i et utal af musicals og koncert i Danmark.
Bla. Folketeatret, Nyborg voldspil, Maribo Teater, Borreby Teater, Slagelse
Teater, osv.
Undervisning aftaler vi indbyrdes hvilke dage og tidspunkt der passer os
begge og jeg har muligheden for at komme hjem til dig.
Hvis det vil gøre det lettere. "Tanja Dræberg, mobil 31798306
Start: September 2019 - Slut December 2019
Tidspunktet aftales med Tanja Dræberg
Pris: 14 gange - 22,5 minutter kr. 1.300,00 - Ingen undervisning i uge 42, efterårsferie.

Forår 2020
Start: Januar 2020 - Slut: Maj 2020
Tidspunktet aftales med Tanja Dræberg
Pris: 15 gange - 22,5 minutter kr. 1.400,00.
Ingen undervisning i uge 7 vinterferie og uge 16 påskeferie.
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk.

Vindebro - Violin
Underviser:Violinist Niels Peter Gudbergsen - Skælskør
Undervisningen foregår i Vestergade 28, 4230 Skælskør, dag og tidspunkt efter aftale.Violin
er et meget brugt instrument især i klassisk musik og lidt inden for
folkemusik og Jazz.Violinundervisningen på KOK tager udgangspunkt i elevens niveau, og at
det aldrig er for sent at begynde at spille violin.
Violinundervisningens formål er at skabe grundlag for musikalsk udfoldelse på et strygeinstrument. For at få glæde af at spille selv og sammen med andre, er det vigtigt, at
man lærer sit instrument godt at kende. Undervisningen foregår privat.
Tlf. 27 26 91 65 mail: npg@wienertrioen.dk
Start: Onsdag den 04. september eller fredag den 06. september 2019.
Slut: Onsdag den 11. december eller fredag den 13. december 2019.
Pris 14 gange - 22,5 minutter kr. 1.300,00
Ingen undervisning i uge 42, efterårsferie.

Forår Forår 2020
Start: Onsdag den 08. januar 2020 eller fredag den 10. januar 2020.
Slut: Onsdag den 29. april 2020 eller fredag den 01. maj 2020.
Pris: 15 gange - 22,5 minutter kr. 1.400,00
Ingen undervisning i uge 7 Vinterferie og uge 15 Påskeferie.
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk.
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