
 
 Opus Norden rekommenderar körkonsert av toppklass. Ny skiva! Opus Nordens elever antagna vid

muusiklassorna. ny barngrupp efter påsk, vårkonsert musikskolan 23 maj! Ser nyhetsbrevet konstigt ut?
Visa webbversionen.
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Opus Nordens Nyhetsbrev nr 4 - 16 mars 2015  

Opus Norden rekommenderar
Vårkonsert 26 mars kl 19.00 Adolf Fredriks Kyrka

 

Nu går Opus Nordens första elev i 9 klass på Adolf Fredriks Musikklasser under ledning
av Natalia Edvall så har klassorna 9cd nått häpnadsväckande hög nivå.

Säkra dig en biljett- Köp nu!

Våren 2014 tog ungdomarna hem förstapriset i Riksförbundet unga musikanters
körtävling Musik i rum, med över 2000 unga deltagare från hela landet. Nu har klasserna
siktet inställt på att presentera sitt körkunnande på den internationella festivalen Venezia
in musica 29 april-3 maj 2015. På vårkonserten presentarer de sitt tävlingsprogram.

De sjunger så man blir rörd till tårar. Missa inte chansen att lyssna och köpa deras nya
skiva!  Läs mer

 



 
 Musikskolan elever

antagna till musik-
klasserna
AF, Täby, Sollentuna, Viktor Rydberg

Alla som har sjungit med Ragna sedan 1.
och 2. klass har blivit antagna
till musikklasser. Hela 8 elever vid Adolf
Fredrik musikklasser. Stort grattis!

Mer om barnens sångröster i nästa
nyhetsbrev!

Även om Harald Nygrens, Opus Nordens
nya sånglärare.

 

                        
 O Magnum Mysterium

Ny skiva med den fantastiska
9cdAF15 och Natalia Edvall
 
Opus Norden har den ära att få ge ut
klassernas nya skiva. Den går
förhoppningsvis i tryck i morgon och har
vi tur kan den vara klar vid vårkonserten
26 maj.
Förhandsbeställning möjligt!
Köp 10 och få en gratis!
 
Läs mer om skivan
 
 

 

 

 

Nya barngrupper startar  efter påsk!
(Förskoleklass, klass 1&2) 

Anmäl era barn nu!

Läs mer om musikskolans piano- sång och körskola!

 

 Vårkonsert 23 maj
Danderydsgården.  Mer
information kommer!

 

 

 
Vil du ha nyhetsbrevet, beställa krogshowen till ditt företag, komma på nästa konsert,

anmäl dig här
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 Opus Norden har även pianoundervisning och artister, mer om det i kommade nyhetsbrev  

 Tel. kontor. 08 612 25 89 | Tel. mobil: 0709 726 728 | www. opusnorden.com  

 Nyhetsbrevet skickades till . | Avsluta prenumerationen från Opus Norden.  


