Musikskolan 3 konserter lördag !  Magnus Andersson gästartist  Gustav till Dramaten  Siljas
konserter i december  Träning inför musikklassprove 2019  Visa webbversionen
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Jul och elevkonsert står för
dörren!
Celina välkomnar er här till
Opus Nordens stora elevkonserter den
2:a December i Danderydsgården.
Klicka på länken så får ni höra henne
sjunga: Celinas sång till julkonserten
Alla elever har övat hela hösten och nu
ska de få komma upp på den stora
scenen och visa visa vad de lärt sig. Vi
ser fram emot tre fantastiska konserter
med gott fika och lunch emellan.
Konserterna börjar
kl: 10.00, 11.30 och 13.30
Varmt välkomna!

Kom och lyssna till vår nya
gitarrlärare!
Magnus vår nya artist och gitarrlärare, som
har hela världen som sitt arbetsfält kommer
direkt från Italien och spelar för oss på
konserten den 2:a December!
Vill du komma och lyssna så kan du köpa
biljetter här.
Det är en ynnest att få ha en så fin artist
som undervisar vid skolan och vill du läsa
mer om Magnus, klicka på länken

Gustav till Dramaten!
Gustav, vår kompositionslärare har fått ett
fantastiskt spännande jobb då han
komponerar till en av Dramatens
föreställning av "Budskapet till Maria" med
text av Paul Claudel,
i regi av Wilhelm Carlsson
Om du vill veta mer läs på
Gustavs blogg

Siljas hektiska december !

På 10 dagar har Silja 6
konserter/framträdan. Det är många
noter att öva på då det måste sitta i
fingrarna.
Här ser ni lite av vad Silja ska spela:
På fredag 1 december är det
afterwork networking julmingel med
finsk musik hela kvällen. Detta på NAV i
Sickla.
Den 6:e December spelar Silja i
Storkyrkan tillsammans med flera fina
artister för att fira att finland fyller 100 år
som självständig stat.
Här kan ni läsa mer om alla Konserter.

Träning inför intagningsprov
till musikklasser
Nu tar vi in en ny klass med tvåor som
kommer att förbreda proven till
musikklasser januari 2019. Kursen är
almännyttig och man kan även sjunga
med om man inte skall prova in till
musikklasser.
läs mer här
Boka tid hos Ragna för en provsjungning.

Beställa krogshowen till ditt företag, komma på nästa konsert: Anmäl dig här
Tipsa en vän
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