
 

 

 
Tilmeldingsblanket 

 

Undertegnede tilmelder hermed på de for Spjald-

Grønbjerg Musikforenings gældende 

bestemmelser: 

_____________________________________________ 
Elevnavn 

 

Klassetrin i 2022/23:___________ 
 
 

Undervisn.sted:  Spjald   Grønbjerg  Ølstrup   

 

 
Holdundervisning:   45 min. a´ 40 kr. 
 

Spillemus         Karusellen     

Marimbaorkester     Rytmisk orkester   

Rytmisk orkester for voksne     

Folkemusikorkester:  400 kr. pr. sæson    

Voksenkor: 400 kr. - 10 gange før/10 gange efter jul  

Enkeltundervisning:  20 min. a´ 85 kr.     

Klaver     Guitar     Bas     Violin  

Saxofon        Tværfløjte        Solosang  

                          Trommesæt                                                         

 

Navn:_________________________________ 

Adresse: ______________________________ 

Postnr.: _________   By: __________________ 

Tlf. nr. ____________ Mobil: _______________ 

E-mailadresse: __________________________ 

_______________________________________    

Dato                                 Underskrift 

   

  

  

 

 

 

    

   

 

 
Vi har hermed fornøjelsen at præsentere vort 
program for det kommende undervisningsår: 

 
Der tilbydes undervisning i flg. instrumenter: 

Klaver, keyboard, guitar, violin, bas, trommesæt,  
saxofon, marimba, tværfløjte, harmonika og solosang. 
 
 
Undervisningen tilbydes og oprettes både i Spjald, 
Ølstrup og Grønbjerg, hvis der er et tilstrækkeligt antal 
elever, og hvis det er praktisk muligt. Eventuelle ønsker 
om undervisning på andre instrumenter, end de nævnte, 
vil vi forsøge at opfylde. 
 
 
Minimus:  

Undervisningen foregår i Spjald Børnehave.                                

Alle børnene får musikundervisning i 5 uger – på 

hold med 10 børn af gangen. Ingen tilmelding.     

Et samarbejde mellem Skole, Børnehave og 

Musikforening.                

 
Spillemus: 

Tilbuddet gælder eleverne i 0. klasse og 1.-2.  

årgang og vil indeholde sang, spil, musikhistorier 

og musiklege. 

 
Karrusellen: 

3.- 4. årg. 45 min. musikundervisning med rotation 
på de forskellige instrumenter. 
 
 
Rytmisk orkester: 

For øvede elever tilbydes gruppesammenspil. 

Elever, der får individuel undervisning, vil blive 

foretrukket. 

Rytmisk orkester for voksne:                            

ved Hans Peter Ravn 

Marimbaorkester: 

For elever, der går i 4. årgang og derover, og som 

kan lide at spille rytmisk musik. Elever under 4. 

klasse, der går til trommesæt, tilbydes gratis 

deltagelse som slagtøjsspiller i marimbaorkester. 

 

 

  

 
Voksenkor: 

Hver onsdag aften tilbydes korsang for voksne med  
Linda S. Andersen. 10 gange før jul/10 gange efter. 
 
 
 
Folkemusikorkester: 

For voksne, der gerne vil spille violin, harmonika, 

fløjte,  guitar, bas, klaver, klarinet osv. i et 

etableret orkester.  

 
 
Trailerudlejning: 

SGM har 2 lukkede trailere, der kan lejes.  
300 kr. pr. dag og 500 kr. for en weekend. 
 
 
 
Tilmelding til Musikforeningens aktiviteter er 

bindende – normalt for et år. 

Medlemskab af Musikforeningen er en betingelse 

for at modtage undervisning, og det koster i   

2022/2023 350 kr. pr. husstand. 

Kontingentopkrævning udsendes på mail og betales ved 
bankoverførsel. Konto nr. 7670  4313990. 
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