Vindebro Blæseinstrument
Underviser: Musiker og musiklærer Gry Brus Madsen - Skælskør
Gry underviser i tværfløjte, blokfløjte, klarinet, obo og saxofon. Undervisningen tager
udgangspunkt i dine behov og ønsker. Kurset er for alle, som ønsker at spille et træblæseinstrument. Alle kan deltage uanset tidligere erfaringer med musik og instrumenter. Den
eneste forudsætning er, at du har lyst til at opleve glæden ved at spille et instrument. Du
kan starte uden musikalsk baggrund eller bruge underviningen til at videreudvikle dine
musikalske evner.Vi udforsker de genrer, du finder spændende eller ønsker at lære at kende. Eksempelvis klassisk, jazz, pop og musical. Vi arbejder med nodelæsning, teori, klang,
udtryk og intonation efter behov og ønske.
Kurset afholdes som soloundervisning.
Sted: Lile Egedevej 55 - 4220 Korsør
Har du spørgsmål inden du melder dig til kurser er du velkommen til at kontakte
Gry på Mobil 41 42 46 53.
Start: Mandag den 29 august 2022 - Slut: Mandag den19. december 2022
Pris: 16 gange - 22,5 minutter kr. 1.750,00.
Ingen undervisning i uge 42 - Efterårsferien

Forår 2023
Start: Mandag den 09. januar 2023 - Slut: Mandag den 15. maj 2023
Pris: 16 gange - 22,5 minutter kr. 1.750,00
Ingen undervisning i uge 7 Vinterferie og uge 15 Påskeferie:
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk.

Fra ”Avenue til Solitudevej”
Underviser: Organist og underholdningsmusiker 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
Følgende datoer, tirsdg den 06. september, tirsdag den 04. oktober, tirsdag den 01. november,
tirsdag den 15. november, tirsdag den 29. novmber og tirsdag den 13. december 2022
Tid: kl. 13.30 til kl. 15.00
Pris. 6 gange - 12 undervisningslektioner kr. 500,00 Min. 10 deltager.

Forår 2023
Følgende datoer, tirsdag den 10. januar, tirsdag den 24. januar, tirsdag den 07. februar,
tirsdag den 21. februar, tirsdag den 07. marts og tirsdag den 21. marts 2023
Tid: kl. 13.30 til kl. 15.00
Pris. 6 gange - 12 undervisningslektioner kr. 500,00. Min. 10 deltagere.
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk

www.koksh.dk

