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Gott Nytt År önskar vi er alla!

Ny blogg om hur man ska tänka
när man ska köpa begagnat
piano eller flygel!
Lennart Hellgren undervisar i stämning
på Kungliga Musikhögskolan i
Stockholm och det han inte vet om
pianon och flyglar är inte värt att veta.
Läs hans pedagogiska och
underhållande blogg om vad man ska
tänka på inför ett eventuellt köp. I
senare Facebookinlägg kommer vi
även att visa filmer där Lennart förklarar
hur man ska göra och vad man ska
lyssna till då
man provspelar ett piano.
Rekommenderas för alla!
Kolla pianoteknikerns blogg.

Ny körkurs för ettor och tvåor
börjar den 15 januari.
Om du går i första eller andra klass
och vill sjunga i kör söka musikklass
nästa år är det dags att anmäla sig till
träningen inför proven. Kursen ligger
på måndagar kl 16.1516.45.
Har du gott om tid kan du förbereda
dig med glädje och utan stress.
Undervisningen hos Opus Norden
baseras på lek och koncentration och
har visat sig ge toppresultat.
Här ser du två fantastiska små flickor

som sjunger på sin julkonsert.
Läs om körskolan här. Vill du söka till
musikklass kan du läsa mer här.

Ny körkurs för vuxna startar
17:de januari.
Sjunger du i kör med kompetent
ledare upptäcker du nya saker.
Med dig själv, med din röst och med
din kropp. Att lyssna in klangen hur
man låter tillsammans med andra
öppnar nya tankebanor och fungerar
återhämtande för kropp och själ.
Kursinformation finner du här

Specialkurs för föräldrar som
vill kunna hjälpa sina barn med
övning.
Vi kommer att starta en specialkurs för
föräldrar som vill kunna hjälpa sina
barn med hur de ska öva piano.
För mindre barn kan det vara svårt att
hålla ordning på hur man ska tänka
när man är hemma och övar. Om du
då som vuxen finns till hands och kan
hjälpa till på ett bra sätt kommer
framstegen mycket snabbare.
Ira, vår fantastiska pianopedagog
kommer att leda denna kortare kurs.
Om du har frågor kontakta Ragna.

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