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Skivrelease & Prisvinnarparty
Fredag 8 maj - kl 15.00 -16.15

Adolf Fredriks Musikklasser skolgården

 Nu släpper vi skivan  

O Magnum Mysterium!

Träffa 9cdaf15, deras dirigent - Natalia
Edvall och få en musikalisk upplevelse.
Kören sjunger- inget inträde!

Skivan, liksom enklare fika, finns att
köpa på plats!
Läs mera och lyssna på smakprov från
skivan

Ni kan anmäla er via evenemang på
Opus Nordens nya Facebook-sida

  

 
 1:a pris till 9cdaf15 i Venedig!

9cdaf15 & Natalia Edvall gör succé i
Venzia in Musica! Ungdomarna är i
särklass för sig och var så kaxiga att de
tävlade i vuxenklassen. Där fanns även
proffskörer.
Även detta skall vi fira 8 maj
Läs mer på bloggen

 

 

 Gratis röstträning  

 Röstträning kombinerat med sång:
Onsdag 27 maj kl 12.00-13.00 medelnivå
Fredag 29 maj för nybörjare
Måndag 1 juni kl.19.00-20.30
medelnivå-avancerad
Torsdag 4 juni kl.19.00-20.30 nybörjare
Kurserna är vid Nora torg. Har du lust att
prova på, anmäla dig eller veta mer:

 

 

I maj och Juni
erbjuder musikskolan
provapåkurser 3x30 minuter

Anmäl era barn nu!

Läs mer om musikskolans piano- sång
och körskola!

  

 
  



Musikfestival 23 maj 
 
Danderydsgården & Nora Torg

23 maj presenterar Opus Norden sin
första musikfestival i Danderyd.

Det blir 6 konserter, vardera 30 minuter
med elever från musikskolan, lärare som
även är artister och gästartister.

Utövare från 6-75 år, från nybörjare till
professionella.

Från och med 16 maj kan man boka
biljetter. Ett mer detaljerat program
kommer i början av maj.

  

  

 

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

anmäl dig här  
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