Kultur muzikore

është një aktivitet per kohën ë lirë që udheqet nga bashksia e Mjölby. Kjo
ësht per të gjithë fëmijët dhe të rritur e moshës 7-20 vjet mirëseardhur! Ne jemi të vendosur në të
njëjtën ndërtesë te Lagmansskolan. Ne kemi kurse të kulturës ne tri forma të ndryshme.
• Muzik
• Stërvitje - Vallëzim
• Art dhe dizajn
Kurset janë një herë në javë, por luajm me instrumentet orkestrale gjithashtu mund të jenë të përfshirë
në ndërveprim. Nuk ka asnjë pagesë shtesë.
Ne gjithashtu organizojnë aktivitete përveç kurseve, të tilla si koncerte, shfaqje, ekspozita, ditë e
trajnimit, të udhëtimit, etj
Komuna paguan më e kostos së aktiviteteve shkollore te Kulturës, por ju do të paguani një tarifë për
shkollim që luhatet midis 350 dhe 800 në varësi të subjektit te zgjedhur.
Ndihm per pagesen e tarifave e shkollimit mund të jepet për ata që kanë nevojë të madhe.
Kontaktoni Sheficen e sektorit per Kultur muzikore Tina Herrgårdh!
Të jesh një anëtar i aktiviteteve kulturore osht një mënyrë e madhe për të marrë një interes në jetën
tënde, miq të rinj dhe një kalim kohe kuptimplotë!

Kurse dhe Shpenzimet
Kurse
Musikverksta´n (të merkureve)
instrumente si klarinetë etj,

Mosha
viti shkollor 1
viti shkollor 2

(të martave)

instrumente si trombë,tubë etj

Pagesa e terminit
350:350:150:- merrni kosto ekstra nëse ju
dëshironi për të marrë hua një
instrumentet e Shkollës së Arteve

(të enjteve)

instrumentet me tela
(të martave)
(të hënave)

Kori

Piano
(të hënave)
Stërvitje - Vallëzim
(të Martën dhe të mërkurën)
Arti dhe dizajn
(të martave)

Lojra Instrumenti

Kori i Fëmijëve, 1-3 vite shkollore
Kor inga viti 4 shkollor
viti shkollor 2
Nga viti 2 shkollor

350:- Muzikë Kori është i lirë nëse

Viti shkollor 3 dhe me lart
Nga viti 3 shkollor

600:- Materiali perfshihet
600:200:- ne qofse merrni ekstra nese ju

(ditë të ndryshme)

edhe ju jeni ne lojra instrumentale.

500:350:-

dëshironi te hauzoni nje instrument e
Shkollës se Arteve

800:- Piano, Drums, trokitje
Keto instrumente nuk munden te
huazohen
nga shkolla kultures dhe muzikës .

Kitarë
Terapia Muzik

4-9 viti shkollor
6-20 vjecar

600:600:-

Nga viti 8 shkollor

1400:- Ju mund të aplikoni për një

Për fëmijët dhe adoleshentët me
nevoja të veçanta

Te fellsohen ne kursin
muzikore

Për më shumë informacion -

vend

ju lutem kontaktoni sheficen Tina Herrgårdh
Telefon 857 30, 0730-602 842
tina.herrgardh@mjolby.se
www.mjolby.se/kulturskolan

