VILL DU LÄRA DIG SPELA ELLER SJUNGA?
Då är du välkommen att anmäla dig till Musikskolan Gislaved.
Hos oss kan du lära dig spela ett instrument eller att sjunga.
Vi har också många orkestrar, musikgrupper, drill och körer.

BLÅSINSTRUMENT
Du får hyra instrument de första
åren. Gäller inte blockflöjt.
Från andra året du spelar får
du vara med i blåsorkester.
Du kan välja:
– Blockflöjt
– Tvärflöjt
– Oboe
– Klarinett
– Fagott
– Saxofon
– Valthorn
– Trumpet
– Trombon
– Baryton
– Tuba

GITARR
Du får börja lära dig spela
akustisk gitarr. Därefter väljer
du mellan akustisk gitarr,
elgitarr eller elbas.
Du köper själv ditt instrument,
men rådfråga Musikskolans
lärare innan instrumentköp.
Efter några år kan du vara
med i gitarrorkester eller
rock/jazzgrupp.

STRÅKINSTRUMENT
Stråkinstrument finns i olika
storlekar och du får hyra
instrument så länge du behöver
en mindre storlek.
Alla stråkelever spelar i
stråkorkester från och med
första spelåret.
Du kan välja:
– Fiol (violin)
– Altfiol (viola)
– Cello
– Kontrabas

PIANO
Du behöver ha tillgång till piano.
Efter ett år har du möjlighet
att vara med i någon orkester
eller grupp.

SUZUKI
Suzukiundervisning kan
väljas från 5 år.
Föräldramedverkan på
lektionerna ingår.
Du kan välja:
– Fiol
– Cello
– Piano

SLAGVERK
Vi erbjuder slagverksundervisning
på skoltid i Gislaved, Anderstorp,
Smålandsstenar samt Reftele.
Elever från övriga orter erbjuds
möjlighet att spela efter skoltid
på Musikskolan i Gislaved.
Du börjar med trumset.
Undervisningen omfattar
sedan även pukor, klockspel,
xylofon och övrigt slagverk.
Du måste ha ett trumset och
möjlighet att öva hemma.
Köp inte instrument förrän du
rådfrågat musikläraren.
Du deltar i Gislaved Mini Drum
Corps från andra året. Efter några
år har du möjlighet att vara med i
Gislaved Drum Corps.

DRILLGRUPPER
Musikskolan har flera drillgrupper
som medverkar under konserter
och framträdanden med Gislaved
Drum Corps och andra av Musikskolans orkestrar.
Du får lära dig använda drillstav,
pompoms och flaggor. Anmälan
från 7 år. Ingen avgift.

SÅNG
För dig som vill utvecklas i sång
och lära dig mer om din röst.
Du får möjlighet att sjunga själv
och tillsammans med andra.
Du får jobba med teknik och
personligt uttryck, röstvård och
stämsång, med en repertoar som
passar dig och din utveckling.

KÖRSÅNG
Vill du sjunga i kör kan du
vara med i Musikskolans kör,
Young Voices. Ingen avgift.
– Årskurs 3 – 4
– Årskurs 5 och uppåt

ANSÖKAN
Du kan ansöka till Musikskolan från årskurs 2 ända upp till och med
gymnasiet. Sista ansökningsdag är 26 mars för höstens intagning,
men du kan ansöka under hela året.
Du ansöker digitalt via länk på vår hemsida eller via blankett som
finns på hemsidan: musikskolan.gislaved.se
Intagning sker genom lottning. De som inte kommer in direkt, sätts i
kö och kommer in så fort det blir en plats ledig.

TERMINSAVGIFT
För närvarande 700 kronor per termin.
Kör, drill och orkester ingen avgift.
Syskonrabatt: 100 kronor för andra barnet, 200 kronor för
tredje och övriga syskon.
Avgiften debiteras efter tredje lektionen och återbetalas inte
om eleven slutar.
Kostnad för noter, strängar och rör tillkommer.
Instrumenthyra 200 kronor per termin.
Suzukiundervisning 1000 kronor per termin.

GLÖM INTE
Det är aldrig för sent att börja sjunga eller spela ett instrument !

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN
Webbsida: musikskolan.gislaved.se
E-post: musikskolan@gislaved.se
Tel: 0371-812 93
Musikskolan Gislaved
Södra Storgatan 34
332 33 Gislaved
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