Musikundervisning fra 0–25 år

Fra musikalsk leg til professionel talentudvikling
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Musik er for alle
Så er det tid til tilmelding til musikskolen. For musikelskere
og interesserede børn og unge op til 25 år tilbyder Middelfart
Musikskole muligheder for at lære at spille på en lang række
instrumenter.
I musikskolen er vi kendt for vores tætte lærer-elev-relationer
og én til én undervisning, men vi er også meget andet;
sammenspilshold, hørelære/teoriundervisning, musical,
projektuger, talentlinje, koncerter, ture med mere.
Musikskolen tilbyder både førskoleundervisning og
instrumentalundervisning.
Læs mere om, hvilke instrumenter musikskolen giver
undervisning i og tilmeld dig på musikskolens hjemmeside:
www.middelfartmusikskole.dk
Tilmelding åbner tirsdag d. 6. april 2021.
Sidste tilmeldingsfrist er torsdag d. 27. maj 2021.
Ved spørgsmål kontakt musikskolens kontor på tlf. 8888 5686.
Musik og musikskolen:
• udvikler børns kreativitet
• danner grobund for gode sociale relationer og livslange tilhørsforhold til musikken
• fremmer evnen til fordybelse alene og sammen med andre
• lærer eleven, at en koncentreret indsats giver resultater
• giver én til én tid med fokus på eleven
• er en hobby, man kan have hele livet
Læs mere på vores hjemmeside under ”Hvorfor Musikskolen”.

Undervisningen

Tilmeldingsfrist

Fredag den 27. maj 2021
Online tilmelding på:
www.middelfartmusikskole.dk

Musikskolen er et tilbud til alle børn og unge fra 0 til 25 år
bosiddende i Middelfart Kommune.
I instrumentalskolen & førskolen varetages undervisningen af
musikere og musikpædagoger med højeste uddannelsesniveau.
For alle lærere gælder det, at de vil tilrettelægge undervisningen
på et højt fagligt niveau tilpasset elevernes muligheder.

Sammenspil

Der er mange muligheder for sammenspil, når du er kommet
godt i gang. Typisk efter det første år. Vi ved at sammenspil
motiverer til øvning, fastholder interessen omkring musik og
ikke mindst styrker det sociale. Derfor opfordrer vi alle til at
være med på et af musikskolens over 20 sammenspilshold.

Musikskolen i folkeskolen

På alle folkeskoler tilbydes der i samarbejde med musikskolen
gratis understøttende undervisning i skoletiden indenfor bl.a.
kor, band, stryger- blæserklasser, musik og bevægelse. Enkelte
skoler tilbyder også skolebands eller kor udenfor skoletiden.
Information og tilmelding foregår igennem folkeskolerne og
musikvejlederne.

Undervisningssteder

Instrumentalundervisningen foregår på kommunens skoler. Se
på musikskolens hjemmeside, på hvilke skoler der undervises i
de enkelte instrumenter.

Førskolen 0 - 5 år

Forældre/barn rytmik (0 -5 år) henvender sig til forældre og
børn, der vil lære at udvikle børnenes sanser, kropsbevidsthed
og motorik gennem musikalsk leg, sang og spil. Lysten til musik
og de musikalske evner stimuleres.

Musikskolens tilbud

Lær at spille på dit yndlingsinstrument. Læs mere om instrumenterne på musikskolens hjemmeside:
www.middelfartmusikskole.dk
Instrumentalundervisning tilbydes i et vist omfang på alle
skoler.
1. årselever: Solo undervisning én elev i 20 eller 25 minutter,
eller holdundervisning 2 elever i 30 minutter.
Fra 2. år: Obligatorisk 25 min. eller 30 min. Kryds af ved
tilmeldingen.
Musikskolens sammenspilshold er gratis for vores elever

Talentlinjen

- er for elever med lyst til at bruge fritiden på intensiv
musikalsk udvikling. Musikskolens talentlinje (alle instrumenter) tilbydes 40 minutters soloundervisning på hovedinstrument
og 20 minutters undervisning på bi-instrument (klaver).
Herudover obligatorisk hørelære/teoriundervisning, sammenspil og månedlige talentaftener, TT klubben.
Eleven indstilles af sin lærer til talentlinjen. Der er optagelsesprøve i maj måned til den efterfølgende sæson.

Læs alt om musikskolens aktiviteter og
undervisningstilbud på:
www.middelfartmusikskole.dk
Husk online tilmeldingen senest
fredag den 27. maj 2021.

Husk ved tilmelding til musikskolen
at krydse af under støtteforeningen,
så er du/familien automatisk
medlem. Støtteforeningen sørger
for forplejning af elever ved musikskolens store arrangementer og
støtter musikskolen økonomisk
ved dyre instrumentkøb, rejser og
lignende.
Det koster kun 100 kr. pr. familie.

Musikskolens kontor
Blindebomsvej 11
5500 Middelfart
Tlf. 8888 5686
Kontortid:
Mandag – torsdag kl. 8.00 –14.30
mail: musikskolen@middelfart.dk
www.middelfartmusikskole.dk
Musikskoleleder: Morten Andersen
Souschef: Jonas Kongsted Frederiksen
Sekretær: Henriette Mikkelsen

Billederne i denne folder er fra nogle af vores mange arrangementer i nuværende og sidste sæson: Musical, børnefestivalen,
Dream Team koncert, nytårskoncert på Gymnasiet, verdensborger teaterkoncert, talentaften, hørelære og afslutningsarrangement
for strygerelever.

