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Holdundervisning er for
dem, der synes musik er
sjovest i fællesskab med
andre. Hvad enten det er
den fede rocksang i
sammenspilsgruppen
eller den flotte harmoni i
brugsklaver, skal det
helst give en følelse af
samhørighed og glæde.

Få en rundtur i instrumenternes
verden. I karrusellen får du
mulighed for at afprøve forskellige
instrumenter. Vi spiller små sange
og lærer at holde takten. Der
kræves ingen erfaring for at være
med. Varighed 45 minutter

Der lægges vægt på at lære
sammenspillets kunst, samt at lære
at håndtere forskellige band-
instrumenter. Det er bedst, hvis
eleven tidligere har modtaget
undervisning på hold eller på et
soloinstrument, eller på anden
måde har musisk erfaring. Holdet
bliver kun oprettet, hvis der er
mindst 4 tilmeldte.
Varighed 1 time

Brugsklaver er klaverundervisning for
grupper af 2 eller 3 personer. Der
tages udgangspunkt i akkorder,
melodistemme og rytmiske strums.
Det kan føles mere trygt at være en
lille gruppe, særligt hvis man kender
hinanden. Hvis I allerede nu ved hvem,
så skriv senere i kommentarfeltet
hvem det er, I ønsker at være på hold
sammen med.
Varighed: 30minutter for 2 personer 45
minutter for 3 personer eller der-over
 

Musik Holdundervisning

Sammenspil 4.-9 kl. Musikkarrusel 1.-3. kl 

Brugsklaver 3.-9. kl

Mix-hold

Er for jer, der gerne vil undervises
sammen i små grupper. Der vil
være mest fokus på at spille
sammen og have det sjovt med
musikken frem for at have tid til at
gå i dybden med teknik.
Varighed: 30minutter for 2 personer
45 minutter for 3 personer eller der-
over



Soloundervisning er for
dem, der ønsker at gå lidt
mere i dybden og
dygtiggøre sig på sit
instrument. Hvert
instrument har sine
særegne kendetegn og
teknikker, og der vil blive
undervist i de teknikker
ud fra elevens niveau.
Fælles for alle
instrumenter er, at det
skal være sjovt og
hyggeligt at lære. Som
udgangspunkt, optræder
eleverne til
værkstedsdagen og
sommerkoncert, men i
dagligdagen skal fokus
være på glæden ved at
spille musik. 

Musik Soloundervisning

Sang

Guitar

Klaver

Bas

Trommer

Blokfløjte

Ukulele

Alle solotimer varer 25 minutter



Kunst & Krea Holdundervisning

Fest & Farver 1.-4. kl

Kan du lide farver, former og
malefest? Så er Kunst og Krea
noget for dig! Her får du
undervisning i forskellige
kreative områder, og du får
mulighed for at fordybe dig i
eksempelvis ler, tegning og
maling. Vi skal skabe, sanse
og forme samt se kunst i alle
afskygninger.

Kunst & Kreativiteter 5-9.kl

Kunst kan være anderledes,
skævt og provokerende. Hvad
er kunst i det hele taget? Hvis
du elsker at være kreativ, er
det her, du skal få gang i
hænderne. Du vil få
undervisning i forskellige og
anderledes kreative områder,
men også maleri og skulptur
mm. Desuden vil der være god
plads til egen fordybelse og
ideer. Vi bruger Aarhus’
mange muligheder for at se på
kunst og kreativiteter. Der
behøves ingen forudsætninger
for at være med på holdet.

Keramikværksted 4.-9. kl

Prøv kræfter med at dreje ler
til flotte skåle, kopper og
andre spændende ting. Lær
forskellige teknikker til at
bygge ting i ler. Kun fantasien
sætter grænser for, hvad du
kan lave i et keramikværksted.

 

Der skal være mindst 8
 tilmeldte for at holdene i Kunst & Krea

bliver oprettet.
 



Soloinstrument 508kr. pr. måned

Musikkarussel 191kr. pr. måned

Sammenspil 254kr. pr. måned

Mix-hold 254kr. pr. måned

Brugsklaver 254kr. pr. måned

Keramik 281kr. pr. måned

Fest & Farver 281kr. pr. måned

Kunst & Kreativiteter 281kr. pr. måned

Tilmelding skal ske
senest 1. maj 2022 på
følgende linkadresse: 

https://llk.dk/n2sl3c

Tilmelding Priser

Undervisere

David Helth 
Tove Dahl andreasen 

Brian Fomsgaard Andreasen
Astrid Braüner Bang 

Der betales over skolepengene i 10 rater fra september til juni


