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 Opus Norden     Jazz     Klassisk    Kurser     Kontakt 
 

 Opus Nordens Nyhetsbrev nr 6 - 22 augusti 2015  

 Öppet Hus
26 augusti och 2 september

 
piano - kl 18.00

 barn sång - kl 16.00 -18.00
Vuxna- kl 19.15 -20.45

Anmäl er, så vi kan planera!

 

Allsång !
Opus Norden på Kulturbiennalen 2015

Danderydsgården 10 oktober kl 16.00
med artister och tårtkalas

Vi sjunger Bellman - Kom gärna i "Bellmankläder"
 

Vill du träna på allsångsrepertoaren kan vi rekommendera kursen
onsdagar 19.15-20.45, där tränar vi repertoaren, anmäl er nu!

Öppet hus 26 augusti och 2 september kl. 19.15-20.45

 

 

 Körskolans Nya Kurser  

  

 

 

Körskolan vänder sig till barn som har lust att utveckla sin röst tillsammans
med andra. Alla kan sjunga, men att sjunga unisont och i stämmor är en större
utmaning.
Eleverna lär sig genom lek. Innehållet är grundläggande sångteknik, not-
och rytmläsning, harmonilära även att skriva noter är jättekul.
Målet är att barnet utvecklar sin röst och sitt gehör så att det förbättrar
självförtroendet och gör sången mera lustfylld.

Astrid Lindgrens sånger för 6&7-åringar       Tisdagar kl. 17.00-17.30
Alice Tegnérs sånger för 7&8 -åringar           Onsdagar kl. 17.45-18.15
Supergruppen från 9år                                  Onsdagar kl. 15.30-16.30
Barn- & Ungdoms-Ensemblen från 11år        Onsdagar kl. 16.30-17.45
Målbrottsgrupp                                               Tid betämms senare
 

 

 

 Träning inför musikklassernas intagsprov  

 

Kursen vänder sig till barn som vill söka in till musikklasserna i Täby,
Sollentuna och Adolf Fredrik (AF). Barnen börjar i körskolan vid 6 år ålder. I
3:an får man individuella lektioner.  2015 provsjöng 1420 barn till AF:s 180
platser. Konkurrensen är stenhård. För att komma in krävs det, förutom att
kunna sjunga, god kunskap i gehör.

 



Det tar tid att lära och för att det
skall vara roligt och inspirerande
för barnen växlar förberedelserna
mellan att sjunga i grupp och ha
individuella lektioner. Målet är att
barnen utvecklar sina röster och
gehör så att de förbättrar sitt
självförtroende och kan göra ett bra
inträdesprov.

Läs mera och intresseanmälan på
hemsidan

  

 

 Individuell undervisning  

Nu kan man anmäla sig till
höstens kurser
Vill ni träffa en lärare är det öppet
hus 26 augusti, maila att ni kommer
så ni får träffa den lärare ni vill ha!

Läs mer om musikskolans piano-
sång och körskola!

  

 

Vuxna och Företag
Tränad röst ger större auktoritet !

Röstträning för företagare /privatpersoner- tal eller kombinerad med sång-
/körsång

Öppet hus 26 augusti och 2 september kl. 19.15-20.45

 Kursen vänder sig till dig som
använder rösten i ditt arbete och
behöver lära att använda rösten så
du kan undvika slitage, öka volymen
och förbättra prestationen.
Målet är att du utvecklar din röst
och ditt gehör så att du förbättrar
ditt självförtroende, ökar din
auktoritet och arbetsförmåga

 

 

Orkesterskola
Ragna Fagelund har lång erfarenhet av att dirigera orkestrar. Genom åren har
hon fått ett stort nätverk bland Sveriges orkestermusiker. 

Detta gör att hon nu kan erbjuda undervisning på alla orkesterinstrument
genom Opus Norden. I första hand är dessa pedagoger även artister hos
OpusNorden

  

Sololektioner och Ensembelspel
orkesterinstrument

 

För dig som
-har lust att utveckla ditt spel

-vill börja spela som vuxen

Till hemsidan

  



 

O Magnum Mysterium!
Lyssna på 9cdaf15,

deras dirigent - Natalia Edvall
få en musikalisk upplevelse.

 
 
 

Läs mera och lyssna på smakprov
från skivan.

Vill du köpa skivan maila

maila: records@opusnorden.com

 

  

 
 1:a pris till 9cdaf15 i

Venedig!
9cdaf15 & Natalia Edvall gjorde
succé i Venzia in Musica, maj 2015!
Ungdomarna är i särklass för sig och
var så kaxiga att de tävlade i
vuxenklassen. Där fanns även
proffskörer.
 
 

 

 

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

anmäl dig här  

Opus Nordens Nyhetsbrev nr 6- 22 augusti 2015

 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.  


