
 Mässan på Mörby centrum 14 april -  Allsång med Astrid Lindgrens visor 23 april -  Vårens kurser för
Barn- Vuxna och Företag -  Visa webbversionen.  
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Möt RAGNA på 
Mörby centrum 14 april   kl.10.00-18.00

Opus Norden ställer ut på
" Företagsmässan Världsklass Danderyd
2016."

Ragna kommer att vara tillgänglig för
frågor kring barnrösten, musik och
hjärnan och även rösttränigen för
företagare.

Opus Norden kommer även ha sina
skivor och biljetter till Konserten 23 april
(se längre ned)

Besök montern och du kan få rabatt på
nästa företagskurs.
Välkomna!

  

 

Nyheter och tips!
Allsång med Astrid Lindgrens visor

 Artister-Maskerad-Tårtkalas

Danderydsgården
Lördag 23 april  kl 14.00

Vi släpper biljetterna nu !
Barn 80 kr Vuxna 160 kr

Visor om bla
Pippi Långstrump- Emil i Lönneberga

 

 

 

Vill du veta mer om våra evenmang och konserter ? Nyheterna står under
artister

Musikskolan för vuxna och barn hittar du här
 

Provapåkurs i röstträning kombinerad med
körsång

onsdag 25 maj kl 19.15-20.45 med individuell sånglektion innan

För företagare
För privatpersoner

 
 

YouTube  Facebook  Musikskolan  

   

 
Gilla och följ oss!
Här kommer ständigt nya
filmer, av artisterna, av
barnen och lite rolig
Bellmanreklam.

YouTube

Ragna sjunger
Tschaikowsky har rekord
idag med 2038 visningar

Ekorr'n satt i granen har
barnvisornas rekord med
878 viningar

 Gilla och följ oss!

Nu äntligen är vi aktiva på
Facebook. Nyheter, filmer,
recensioner, erbjudanden.

OpusNordenFacebook

 Kurser
Träning inför
musikklassernas prov 2016

Vill du/ditt barn sjunga?

Spela piano?

Barnkör - Körskola

Vuxenkör,
nya kurser varje månad

 

 

  

 Körskolan  

 



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

anmäl dig här  
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 Opus Norden har även nya 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.  


