Sveriges första Musikförskola med klassisk Musik  Möt Ragna på Företagsmässan i Mörby centrum
torsdag den 11 april  Ny förskolelokal vid Altorp station, Roslagsbanan Visa webbversionen
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Ny lokal för Musikförskolan vid Altorp station!
Med två minuter gångavstånd till
Roslagsbanan, Ymervägen 58
kommer den nya Musikförskolan att
ligga. Vi hälsar alla välkomna!
Ställ ditt barn i kö medan det
fortfarande är platser kvar. Här
hittar du kommunens hemsida.

Möt Ragna på Företagsmässan i Mörby Centrum
På företagsmässan i Mörby Centrum
imorgon 11 april finns Ragna och
Elisabeth Kihl på plats för att svara
på frågor om förskolan! Läs mer om
Opus Nordens rådgivare Elisabeth
Kihl och Lisbeth Boalt här:
Om du inte hinner till mässan kan du
läsa om förskolan på hemsidan.
Under mässan kommer musik av
Opus Nordens artister att spelas så
kom och njut av konstmusiken.

Sveriges första Musikförskola med inriktning klassisk musik.
Att musik har en positiv effekt på
inlärning har konstaterats av en rad
forskare.
Läs mer om forskningen på musik
och hjärna på Karoliska institutets
hemsida
Förskolan följer Skolverkets läroplan för förskola och har en holistisk
pedagogik där även musikinslaget varvas med näringsrik och god mat,
rörelse och frisk luft.
Grundare Ragna Fagelund har lång bakgrund inom den klassiska musiken
och är utbildad sångpedagog, kör och orkesterdirigent.
 Här får små barn utveckla sina hjärnor med klassisk musik. Min drivkraft
är att lära ut teori, teknik och musik på ett sätt som blir genuint roligt för

är att lära ut teori, teknik och musik på ett sätt som blir genuint roligt för
barnen, säger Ragna Fagelund.

Från Sound of Music föreställningen Här ser ni Ragnas elever från 667 år
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