MUSIKSKOLAN
Läsåret 2018/2019

Kära musikvän!
Musikskolan i Boxholms kommun erbjuder barn och ungdomar möjligheten att i
sin egen takt utvecklas inom musik. Denna broschyr presenterar dessa
möjligheter och vår förhoppning är att du ska finna något som intresserar just
dig. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.
Varmt välkommen till Musikskolan
Iréne Segerberg
Musikledare
Telefon: 072-231 03 10
E-post: irene.segerberg@boxholm.se

Val av instrument
Elever i årskurs 1 är välkomna till en instrumentpresentation 27 februari 2019
och Öppet Hus 2 mars 2019. Då får barnen möjlighet att prova olika instrument
(eftersom vi har lång kö på vissa instrument väljer vi att slå ett extra slag för
blås- och stråkinstrumenten). Detta är mycket uppskattat både av föräldrar och
barn!
Därefter fyller man i anmälningsblanketten och sänder den till musikskolan
senast den 3 maj 2019.

Bleckblåsinstrument
Trumpet
– är minst och har den ljusaste tonen inom gruppen. Används i många olika
musikstilar.
Valthorn
– är rund till formen och har en varm och vacker klang.
Trombon
– du har väl sett Trazan och Banarne? Ett tufft instrument med drag!
Baryton
– klingar likt en trombon och ser ut som en liten tuba.
Tuba
– basinstrumentet inom bleckblås-gruppen med en mörk och härlig ton.

Träblåsinstrument
Tvärflöjt
– spelas som namnet säger på tvären och ljudet bildas på samma sätt som när du
blåser i en flaska.
Klarinett
– det blåsinstrument som har flest antal toner. Du kanske känner till
klarinettisten Martin Fröst?
Saxofon
– finns i flera olika storlekar. Det är ett brett ensembleinstrument.

Stråkinstrument
Violin (fiol)
– har en fin och ljus klang och ger alltid stora möjligheter till orkesterspel.
Viola (altfiol)
– ser ut som en fiol men är större och har en mörkare klang.
Cello
– hålls mellan knäna och stöds mot golvet. Mörk och varm klang.
Kontrabas
– spelas med eller utan stråke. Viktigt orkesterinstrument.

Slagverksinstrument
Trumset
– mycket användbart och eftertraktat i många orkestrar/pop-och rockband.

Stränginstrument
Gitarr
– används både som melodi- och kompinstrument.

Tangentinstrument
Piano/keyboard
– används både som solo och kompinstrument i många olika sammanhang.

Musikverkstá
Musikverkstà är öppen för alla från årskurs 1. Här får man under höstterminen
prova på att spela många olika instrument. Verksamheten är uppdelad i perioder
om ca 4 veckor, där man i varje period fokuserar på en specifik instrumentgrupp; träblås-, bleckblås- och stråkinstrument.
I slutet på höstterminen väljer barnen, tillsammans med lärarna, vilket/vilken
instrument/instrumentgrupp som passar barnet bäst att fortsätta med under
vårterminen. Under vårterminen spelar man sedan i den valda instrumentgruppen hela terminen ut.

Orkester & ensemble
Musikskolan har flera orkestrar och ensembler. Du får plats på just den nivå som
du befinner dig. Den här undervisningen, som naturligtvis är gratis för inskrivna
elever, startar från och med andra terminen.
Att spela i en orkester upplevs av de allra flesta som något mycket positivt, inte
minst med tanke på alla roliga musikläger, resor, konserter m.m.
Inom Musikskolan finns, förutom flera mindre konstellationer, följande
ensembler:
– Miniblåset, Mixarna
– Ungdomsorkestern
– Tvärstråket, Uppstråket och Lilla stråket
Orkestrarna och ensemblerna framträder i stor omfattning och kan anses vara
stommen i det kommunala musiklivet.

Musikskolan kan erbjuda följande kurser
Från skolår 1

Blockflöjt (Avgiftsfritt)
Musikverkstá (Avgiftsfritt)

Från skolår 2

Ämneskurser: Blockflöjt, Tvärflöjt, Klarinett, Saxofon,
Trumpet, Trombon, Baryton, Valthorn, Tuba
Trumset och Slagverksinstrument
Gitarr, Violin, Viola, Cello, Kontrabas, piano

Orkester

Vi försöker få med alla elever i orkester redan andra
terminen för att de skall få orkestervana och för att det är
viktigt att spela tillsammans flera i grupp. (Avgiftsfritt)

Lokaler

Musikskolans verksamhet bedrivs i Folkets Hus i
Boxholm, Åsbo skola och Stenbockskolan.

Instrument och noter Eleverna håller själva med instrument, instrumenttillbehör
och noter. Ett mindre antal instrument hyrs ut av musikskolan,
dock ej piano, gitarr och trummor.

Vad kostar det?
Avgifter per termin:





Ämneskurs
Syskonavgift
Biinstrument
Instrumentlån

Lärare
Tamira Petersson – stråk
750 kr
Minda Birgestam – brass
650 kr
Iréne Segerberg
– träblås
650 kr
Thomas Fristedt
– slagverk
200 kr (År 2-300 kr) Leon de Wit Sandström – gitarr
Patrik Karlsson
– piano

Avanmälan
Om du fortsätter i samma ämne behåller du din plats till dess vi får in en avanmälan. Denna
skall göras av målsman till Musikskolan per mail, telefon eller vid ett besök. Du pratar
självklart också med din lärare och lämnar tillbaka ditt låneinstrument (om du har ett sådant) i
samband med att du slutar.
Avgiften
Terminsavgiften debiteras elev som ej avanmält sin plats inom de tre första lektionstillfällena
per påbörjad termin.
Intrumentlån
Instrumentlån gäller endast vid deltagande i avgiftsbelagda ämneskurser och vissa instrument i
mån av tillgång.

Nyanmälan till musikskolan
Elev (Namn/Personnummer):…………………………………………….
Skola och klass:...………………………………………………………...
Betalningsmottagare (Namn/Personnr.):………...……………………..
Gatuadress:……………………………………………………………….
Postnummer och ort:...……………………………………………………
Namn:….Förälder 1:……………….…...Förälder 2:…………………….
Tel. hem:.Förälder 1:………….………...Förälder 2:……………….........
Mobil:.....Förälder 1:……………………Förälder 2:………………….....
E-post:…Förälder 1:……………………Förälder 2:………………….....
Markera 1:a, 2:a och 3:e handsval.
Bleckblåsinstr.
Träblåsinstr. Stråkinstr.

Stränginstr.

Slagverkinstr.

Trumpet

Blockflöjt

Violin (fiol)

Gitarr

Trumset
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Eget instrument
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Önskar hyra instrument
Har syskon i musikskolan

Tuba
Målsmans underskrift / Datum

…………………………………
Anmälan postas till:
Boxholms Musikskola
Boxholms Kommun
Box 79
590 10 BOXHOLM
Dataskyddsförordningen (GDPR) tillämpas angående
lämnade personuppgifter.

Jag tillåter att bild/namn på eleven publiceras
på www.boxholmsungdomsorkester.nu
Tyvärr har vi inte möjlighet att bereda alla sökande en plats
och därför är det viktigt med andra och tredjehandsval. Nedan
antagningsregler tillämpas i följande ordning:
1. Elever som begärt uppehåll
2. Inflyttade elever med intyg från musik och
kulturskola
3. Elever från kölistan – elever som stått i kö över ett år
prioriteras, annars gäller ”äldst går först”.
4. Nyanmälda elever

Välkommen med din anmälan till
Boxholms Musikskola
Boxholms Kommun
Box 79
590 10 BOXHOLM

Kontaktperson
Musikledare
Iréne Segerberg
Telefon: 072-231 03 10
E-post: irene.segerberg@boxholm.se

