
        INFORMATION OM ÅNGE MUSIKSKOLA 

 

 
Välkommen med anmälan till Musikskolan! 
Pga av det nuvarande läget med Covid 19 har vi i år beslutat att flytta fram 
instrumentdemonstrationerna till senare i vår eller till hösten. 
Vi tar emot anmälningar inför kommande läsår redan nu. Vill du sedan byta instrument efter 
instrumentdemonstrationerna försöker vi lösa det. Vi tar också emot anmälningar under hela 
läsåret. Vårdnadshavare till elev som tänker sluta i Musikskolan ska meddela respektive 
musiklärare. Elev står kvar i musikskolan tills vårdnadshavaren avanmäler eleven. 
_______________________________________________________________________ 
Undervisning ges på följande instrument: blockflöjt, tvärflöjt, klarinett, saxofon, trumpet,  

    horn, trombon, tenorhorn, eufonium, trummor, fiol, altfiol, cello, basfiol, gitarr, elgitarr,          
    elbas, piano/synt/keyboard och sång. 
 

På anmälningsblanketten finns plats att fylla i önskemål om val av instrument, 
    dels i 1:a hand, dels i 2:a hand. Andrahandsvalet är till för att ge eleven en chans att få en      
    plats i Musikskolan ifall det inte finns tillräckligt med plats på förstahandsvalet. 

Det kan bli kö på vissa instrument. Man kan då vara kvar i kön och vänta på ledig plats eller 
bli erbjuden sitt andrahandsval.  

___________________________________________________________________________________________________________ 

Eleven behöver tillgång till instrument i hemmet.  
Musikskolan hyr ut, i mån av tillgång: klarinett, trumpet, horn, 
trombon, tenorhorn, eufonium, fiol, altfiol, cello och kontrabas. 
Övriga instrument köpes eller hyres av musikhandel. Blockflöjtselever bör ha 
blockflöjt med barockgrepp. Tillgång till övningsinstrument hemma är nödvändigt. 
Följande minimikrav gäller för synth: anslagskänslighet och omfång ca 50-60 
tangenter med normalbredd. 
För trumundervisning krävs tillgång till trummor hemma. 
Ta råd av Musikskolans lärare innan Du köper instrument! 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Musikskolans sång- och instrumentallektioner äger, till allra största delen, 
rum på respektive elevs skola och då oftast under skoltid.  
Lektionstiden är vanligen 20 eller ibland 30 min per vecka och läggs ut i samråd med skola, 
hem och elev. Hänsyn måste också tas till tillgång på lokaler för undervisning. 

Musikskolans undervisning är avgiftsfri för ett instrument/sång. Vid ytterligare ett 
instrument tillkommer 350 kr/termin i avgift. 
Instrument, förbrukningsmaterial, tillbehör och spelböcker bekostas av eleven.  
Elev som uteblir från undervisningstillfällen tre gånger i följd utan att meddela musikläraren 
kan förlora sin plats i musikskolan. 
___________________________________________________________________________ 
Musikskolan samarbetar med Teaterverkstan i Ånge. Vi erbjuder elever att göra ansökan till 
teater/drama. Undervisningen är för elever från åk 2 i grundskolan t o m gymnasiet.  
Undervisningen sker på kvällstid i samarbete med Teaterverkstan i Ånge och är ca 1 
timme/grupp. Eleverna måste vara medlemmar i Teaterverkstan: 150 kr/år.  
Ansökan sker till info@angekabare.nu eller musikskolan. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Ytterligare upplysningar finns på hemsidan eller ges av musikledaren tel.0690-250 225,  
072-5215469 eller någon av Musikskolans lärare. 
Ansökan görs via hemsidan eller skickas per post till Ånge Musikskola, Box 116, 841 22 Ånge. 
Besked om antagning kommer per post. 
Musikskolan behöver veta om kontaktuppgifter ändras. 
 
Hemsida: www.ange.se/utbildning-och-forskola/musikskola-kulturskola 
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