
Underviser: Musiker Knud Rasmussen - Slagelse
Knud er 56 år gammel og har det meste af sit liv været både festmusiker og kirkeorganist.
På kurset spiller han på harmonika eller klaver og synger for.
Vi synger mange forskellige genrer; f.eks.: Højskolesangbogen, Benny Andersen og andre
danske viser. Beatles, Elvis, Kim Larsen, Shubidua, John Mogensen, gamle danske evergreens,
filmmelodier, sømandssange og meget andet.
Deltagerne er velkommen til at komme med forslag til, hvad vi skal synge: der er ”højt til
loftet”, så Knud er med på hvad som helst, hvis han ellers ka’ finde ud af at spille det.

Undervisninge foregår: Flakkebjerg Skole - Musiklokalet.
Start:  Torsdag den 19. september 2019 kl. 15.30 til kl. 17.00
Slut:    Torsdag den 12. december 2019
Ingen undervisning i uge 42, efterårsferie
Pris: 12 gange - 24 undervisningslektioner kr. 600,00 tilskud kr. 100,00 brugerbetaling kr. 500,00
Max 7 deltagere

Forår 2020
Start: Torsdag den 09. januar 2020 kl. 15.30 til kl. 17.00 - Slut:  Torsdag den 16. april 2020
Ingen undervising i uge 3 - uge 7 og uge 15 
Pris: 12 gange - 24 undervisningslektioner kr. 600,00  - tilskud kr. 100,00 brugerbetaling kr. 500,00 
Max 7 deltager.
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk

Musiker Knud Rasmussen - Slagelse
Vi synger mange forskellige genrer; f.eks: Højskolesangbogen, ”Lystige Viser”, gamle danske
evergreens, filmmelodier, sømandssange og meget andet. Man er velkommen med forslag til,
hvad vi skal synge; der er ”højt til loftet”; Knud er med på hvad som helst, hvis han ellers ka’
finde ud af at spille det. Ka’ han ikke melodien, ka’ han den måske næste gang.

Undervisningen foregår på Atkærcentret, Dalmose
Start:  Tirsdag d. 17. september 2019  kl. 13.30 - kl. 15.00 hveranden tirsdag.
Slut:   Tirsdag d. 10. december 20119
Ingen udervisning i uge 42, efterårsferie.
Pris. 6 gange - 12 undervisningslektioner kr. 400,00.  Min. 10 deltager.

Forår 2020
Undervisningen foregår på Atkærcentret, Dalmose
Start:  Tirsdag den 07. januar 2020 kl. 13.30 til kl. 15.00 hveranden tirsdag
Slut:   Tirsdag den 17. marts 2020
Pris: 6 gange 12 undervisningslektioner kr. 400,00 - Min. 10 deltagere              
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk

Fra ”Avenue til Solitudevej” 

Syng med - Specialundervisning Dalmose

www.koksh.dk
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