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Opus Nordens avslutningskonserter den 2:a December
Det var en glädje att se alla 49
uppträdande barn och ungdommar
från Opus Nordens musikskola. Vi är
numera så många att vi fick ha
tre olika konserter för att alla skulle få
framföra sitt solo.
Att som nioåring sjunga solistiskt på
scen med professionell pianist Asuka
Nakamura och Ira Mogilevsky som
ackompanjatör kräver stort mod och
gör att barnen växer och blir bättre
rustade inför livets alla kommande
utmaningar. Reportaget med bilder
från konserten kan du se på bloggen.
*****
Ett tips om du vill se fler bilder är att
gå in på vår facebooksida där du
hittar många av de unga solisterna.

Söndagen den 17 December  Julkonsert för Körskolan!
15.00 i Änglagaraget, Djursholm
Information och biljetter

Akustiskt eller digitalt piano...that´s
the question.
Läs vad vår eminente pianotekniker
Lennart Hellgren skriver i sin serie om
vad du ska tänka på när du köper
piano.
Lennart undervisar kommande

pianotekniker på Kungl Musikhögskolan
i Stockholm, så bättre och mer
handfasta råd än hans är svåra att få
tag i.
Här finner du hans blogg:
Nu övar vi intensivt inför proven
till de olika musikklasserna!
Att förbereda sig inför proven är ett
omfattande arbete, och när man har
gott om tid blir det roligt och
utvecklande för barnen.
Adolf Fredrik, Täby och Sollentunas
musikklasser håller inte bara hög klass
rent musikalisk utan även akademiskt.
Vill ditt barn söka nästa år är det lagom
tid att börja förbereda sig nu.
Skall ditt barn söka i 20192020 så är
vårt hetaste tips att börja i tid. Vill du ha
mer information om vår förberedande
undervisning finner du det här.
Nya kurser i januari
Katarina är en av våra sångpedagoger

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

Opus Nordens Nyhetsbrev nr 29  16 december 2017
Tel. kontor. 08 612 25 89 | Tel. mobil: 0709 726 728 | Besök vår hemsida
Klicka här för att avregistrera din adress

