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Tränad röst ger större auktoritet!

Nya röstträningskurser
 Kurserna vänder sig till privatpersoner

och företag vars medarbetare använder
sina röster för att utföra sitt arbete och
behöver lära att använda rösten så de kan
undvika slitage, öka volymen och
förbättra prestationen.

Målet är att medarbetarna utvecklar sina
röster och gehör så att de förbättrar sitt
självförtroende, ökar sin auktoritet och
arbetsförmåga.

 

Nya kurser börjar: 
12 november nybörjare - 14 januari för medelnivå - 13 januari för avancerad nivå.
Läs med om företagserbjudanden.
Läs mer om erbjudanden för privatpersoner                          

 

 

Musikskolan på Mörby Centrum 17 oktober
17 oktober arrangerade Danderyds kommun en kulturdag i Mörby centrum: "Kulturen
tar plats ". Opus Norden deltog med en monter och dessutom hade vi två
uppträdanden på scenen. Barnen sjöng alldeles fantastiskt, aldrig har det låtit så bra!

 

 Läs mer om musikskolans piano- sång och körskola!  

Ira Mogilevsky 
vår egen jazzpianist och pianolärare,
spelade så svängigt att ingen fot stod still
bland åhörarna. Vi är stolta över att hon
är en av Opus Nordens artister!

  



Läs mer om Ira
 

Galaföreställning och Jubileumsmiddag?
Vi hjälper ditt företag att få en lyckad kväll, med t.ex denna krogshow om 200 års-
freden mellan Norge och Sverige.

  

 

Petter Svenberg var en fantastisk konfrencier, med glimten i ögat blandar han humor
och fakta på ett brilliant sätt. Särdeles rolig är det om publiken får interagera!

Semmy Stahlhammer konsertmästare vid Kungliga Operan i Stockholm spelar violin så
inte ett öga är torrt. Ragna Fagelund mezzosopran sjunger och berättar historier
anknutna till musiken, texten och kompiositörerna.  Karin Haglund spelar hela kvällen
både som ackopanjatör och med egna solostycken, grasiöst, själfullt och energiskt!

Vill du ha nyhetsbrevet, beställa krogshow till ditt företag, komma på nästa konsert,
anmäl dig här
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