
	  
	  

	  
	  
INFO	  OM	  TILMELDING	  TL	  ALMUS	  2016	  /	  2017	  
Så	  er	  tilmeldingen	  til	  ALMUS	  åben.	  Tilmelding	  lukker	  d.	  4/7.	  Efter	  denne	  dato	  
kan	  man	  ikke	  være	  sikker	  på	  at	  få	  plads	  på	  ALMUS.	  
	  
Man	  kan	  kun	  tilmelde	  sig	  på	  www.almus.dk/tilmelding2016.	  	  
Hvis	  man	  tidligere	  har	  prøvet	  at	  tilmelde	  sig	  via	  mail	  eller	  andet,	  skal	  man	  
tilmelde	  sig	  igen	  nu.	  
	  	  
Vi	  er	  glade	  for	  -‐	  på	  nær	  et	  par	  få	  undtagelser	  -‐	  at	  kunne	  holde	  kontigentet	  på	  
samme	  niveau	  som	  denne	  sæson.	  
	  
LÆRERNE	  2016/2017	  
Tue	  går	  på	  barsel,	  men	  ellers	  fortsætter	  de	  fleste	  lærere.	  Vi	  har	  et	  par	  nye	  lærere	  
på	  almus,	  hvis	  der	  ellers	  er	  elever	  nok.	  Hvis	  ikke,	  vil	  de	  fungere	  som	  faste	  
afløsere.	  	  
	  
Frank	  Hasselstrøm	  sammenspil,	  musikproduktion,	  rytmisk	  klaver,	  brass	  
Sune	  Vraa	  /	  Jesper	  Elnegaard	  (deler	  stillingen)	  trommer	  
Louise	  Olsen	  /	  sang,	  sammenspil	  
Jan	  Lippert	  /	  guitar,	  bas,	  sammenspil	  
Rasmus	  Flensborg	  /	  musikalsk	  forskole,	  begynderklaver,	  drama	  
Merete	  Steffensen	  /	  strygere	  
Aisha	  Thorsen	  /	  sang	  (kun	  eneundervisning)	  
Jakob	  Miang	  /	  guitar,	  sammenspil	  
Jonas	  Dueholm	  /	  trommer,	  sammenspil,	  musikproduktion	  
Tue	  Sander	  på	  barsel	  -‐	  men	  vender	  tilbage	  i	  2017	  
	  
Vi	  ved	  allerede	  nu,	  at	  Franks	  undervisning	  kommer	  til	  at	  ligge	  enten	  mandag,	  
tirsdag	  eller	  onsdag.	  Trommeundervisning	  er	  om	  tirsdagen.	  Jan's	  undervinsing	  
bliver	  torsdag	  og	  fredag.	  
	  
SAMMENSPIL,	  ENEUNDERVISNING,	  HOLD	  OG	  FORSKOLE	  
	  
Vi	  fortsætter	  med	  de	  nye	  tiltag	  som	  holdundervisning	  og	  musikproduktion,	  og	  
som	  noget	  nyt	  tilbyder	  vi	  også	  drama	  for	  0.-‐5.	  klasse.	  Vi	  starter	  med	  et	  hold	  på	  
mellem	  8-‐14	  elever.	  Til	  gengæld	  nedlægger	  vi	  forældrekor,	  da	  alt	  for	  få	  dukkede	  
op.	  	  
	  
Vi	  ser	  helst,	  at	  elever	  på	  sammenspilshold	  får	  90	  minutters	  undervisning,	  da	  det	  
klart	  er	  det	  mest	  optimale.	  Men	  for	  at	  imødekomme	  de	  udfordringer,	  der	  kan	  
være	  i	  forhold	  til	  at	  opfylde	  kravet	  om	  minimum	  6	  elever	  på	  et	  sammenspilshold,	  
har	  vi	  oprettet	  de	  mindre	  hold	  på	  3-‐5	  elever.	  Her	  er	  det	  så	  45	  minutters	  
undervisning	  i	  stedet	  for	  90	  minutter	  -‐	  og	  til	  halvdelen	  af	  prisen.	  	  
	  
Det	  er	  stadig	  muligt	  at	  slå	  eneundervisning	  sammen.	  F.eks	  kan	  en	  sanger	  og	  
pianist,	  der	  ønsker	  være	  sammen,	  slå,	  deres	  lektioner	  sammen,	  så	  de	  får	  2	  x	  20	  
min.	  Man	  betaler	  dog	  stadig	  eneundervisningspris.	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
UNDERVISNINGSTILBUD	  PÅ	  ALMUS	  2016/2017	  
	  
Det	  er	  en	  forudsætning	  for,	  at	  et	  hold	  oprettes,	  at	  der	  er	  det	  minimum	  antal	  af	  
elever,	  som	  er	  beskrevet	  herunder.	  Vi	  forbeholder	  os	  retten	  til	  at	  sammensætte	  
holdene.	  
	  
0.-‐1.	  klasse	  
Muskalsk	  forskole	  (holdstørrelse	  8-‐14)	  
Musiklege	  i	  salen	  for	  de	  mindste.	  Det	  kommer	  til	  at	  ligge	  om	  eftermiddagen	  i	  år.	  	  
Lærer:	  Rasmus	  Flensborg	  
	  (om	  eftermidagen!)	  /	  8-‐14	  elever	  /	  50	  min	  /	  200	  kr	  pr	  måned	  
	  
2.-‐9.	  klasse	  
Eneundervisning	  
Undervisning	  i	  et	  instrument	  eller	  sang.	  
Lærere:	  Frank	  Hasselstrøm,	  Jan	  Lippert,	  Sune	  Vraa/Jesper	  Elnegaard,	  Merete	  
Steffensen,	  Louise	  Olsen,	  Aisha	  Thorsen,	  Jonas	  Dueholm,	  Rasmus	  Flensborg.	  
Eneundervisning	  (instrument	  eller	  sang)	  /	  20	  min	  /	  450	  kr	  pr	  måned	  
	  
1.-‐9.	  klasse	  
Holdundervisning	  (holdstørrelser	  4-‐6)	  
Holdundervisning	  i	  et	  instrument	  eller	  sang.	  
Lærere:	  Frank	  Hasselstrøm,	  Jan	  Lippert,	  Merete	  Steffensen,	  Louise	  Olsen,	  	  Jonas	  
Dueholm,	  Rasmus	  Flensborg.	  
Hold	  (instrument	  eller	  sang)	  /	  4-‐6	  elever	  /	  40	  min	  /	  300	  kr	  pr	  måned	  
	  
2.-‐9.	  klasse	  
Sammenspil	  (holdstørrelse	  3-‐5/6-‐8	  	  	  45/90	  min)	  
Sammenspil	  på	  alle	  instrumenter.	  Eksisterende	  bands	  der	  ønsker	  at	  fortsætte,	  
kan	  selvfølgelig	  fortsætte	  med	  samme	  besætning.	  	  
Lærere:	  Frank	  Hasselstrøm,	  Jan	  Lippert,	  Louise	  Olsen,	  Jonas	  Dueholm.	  
Sammenspil	  /	  2.-‐9.	  klasse	  /	  6-‐8	  elever	  /	  90	  minutter	  /	  400	  kr	  pr	  måned	  
Sammenspil	  /	  2.-‐9.	  klasse	  /	  3-‐5	  elever/	  45	  minutter	  /	  200	  kr	  pr	  måned	  
	  
4.-‐9.	  klasse	  
Musikproduktion	  (eneundervsning	  eller	  hold	  på	  4-‐6)	  
Undervisning	  i	  musiksoftware	  som	  Logic	  og	  Protools.	  Evt.	  også	  sangskrivning.	  
For	  de	  kommende	  producere,	  komponister	  og	  teknikere.	  
Lærere:	  Frank	  Hasselstrøm,	  Jonas	  Dueholm.	  
Musikproduktion	  hold	  /	  4-‐6	  elever	  /	  40	  min.	  /	  300	  kr	  pr	  måned	  
Musikproduktion	  ene	  /	  20	  min	  /	  450	  kr	  
	  
0.-‐5.	  klasse	  
Drama	  (nyt)	  	  (Holdstørrelse	  8-‐14)	  
Det	  primære	  fokus	  på	  dramaholdet	  er	  at	  styrke	  lysten	  til	  og	  øve	  sig	  i	  at	  “være	  på”	  
og	  performe.	  -‐	  Dét	  kræver	  mod	  og	  gejst	  og	  det	  vil	  vi	  få	  gennem	  øvelser,	  opgaver,	  
leg,	  udfordringer	  og	  opbakning.	  Og	  ligesom	  musik-‐eleverne,	  vil	  drama-‐eleverne	  i	  
løbet	  af	  året	  kunne	  holde	  en	  premiere	  for	  forældre,	  venner	  og	  resten	  af	  skolen.	  Vi	  
vil	  arbejde	  med	  film	  &	  video	  i	  lige	  så	  høj	  grad	  som	  teater	  og	  vi	  kommer	  til	  at	  
fremstille	  både	  store	  og	  små	  produkter	  inden	  for	  begge	  medier	  i	  løbet	  af	  året.	  
Lærer:	  Rasmus	  Flensborg.	  
8-‐14	  elever	  /	  50	  min	  /	  200	  kr	  pr	  måned	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
BETALING	  OG	  KONTINGENT	  
	  
ALMUS	  starter	  i	  uge	  35.	  Den	  første	  måned	  er	  en	  prøvemåned,	  herefter	  er	  man	  
tilmeldt	  (og	  betaler)	  for	  hele	  sæsonen.	  Man	  betaler	  selvfølgelig	  også	  for	  
prøvemåneden.	  	  
	  	  
NB!!!!	  Vi	  tager	  den	  igen:	  Efter	  den	  første	  prøvemåned	  er	  man	  tilmeldt	  hele	  
sæsonen,	  uanset	  om	  elev	  møder	  op	  til	  undervisning	  eller	  ej.	  	  
	  
Kontingent	  opkræves	  i	  9	  måneder	  
	  
Al	  henvendelse	  vedr.	  kontingent	  rettes	  til	  kontoret/Geert	  
	  
ALMUS	  KALENDER	  	  	  
Almus	  starter	  op	  i	  uge	  35	  	  
	  
2016	  /	  uge	  35	  -‐	  50	  
Indspilning	  af	  Almus	  OPUS3	  (uge	  45-‐49)	  
Julekoncert	  14.	  december	  2016	  
Erstatningsuge:	  51	  
Lejrskoler/ferie	  
Uge	  35/36	  Lapland	  -‐	  Gruppe	  O	  
Uge	  38/	  Gruppe	  Q,	  R,	  S,	  T,	  U,	  V	  
Uge	  42/	  efterårsferie	  (erstatningsuge	  kun	  efter	  aftale)	  
	  
2017	  /	  uge	  1-‐	  21	  	  
Forårskoncert	  10.	  og	  11.	  maj	  2017	  
Erstatningsuger:	  22,	  23,	  24	  
Ferie	  /	  uge	  7/	  vinterferie	  
	  
Til	  sidst	  vil	  jeg	  endnu	  en	  gang	  agitere	  for,	  at	  I	  bruger	  almus.dk.	  Der	  er	  et	  link	  på	  
forsiden	  af	  Amager	  Lille	  Skole	  intra,	  så	  det	  er	  nemt	  at	  finde.	  
Vi	  glæder	  os	  til	  at	  se	  jer	  på	  ALMUS	  efter	  sommerferien.	  
	  
Dejlig	  	  varm	  og	  solrig	  sommer	  til	  alle	  
	  
Frank	  
	  


