
Kunne du tænke dig at lære at 
spille på et instrument, blive god til at synge  

eller blive endnu dygtigere til det, du kan?

Tilmeldingsblanket 
Afleveres på kontoret senest 27/8

Jeg ønsker at tilmelde mig følgende fag:

Mit niveau er
(sæt ét kryds)  

Navn

Adresse

Klasse

Mobilnummer

Fødselsdato og -år

Jeg er opmærksom på, at al 
kommunikation vedrørende 
musikskolen foregår via skolens 
interne system Lectio.

Underskrift

(Hvis du er under 18 år, skal dine forældre skrive under)

Sæt kryds 

1    Begynder

2   Let øvet

3   Øvet / meget øvet

Aalborghus Musikskole udbydes i
et samarbejde imellem:

Aalborghus Gymnasium             &             Den Rytmiske i Nordkraft

Så fyr op for musikken på 
Aalborghus Musikskole.

Brænder du for musik?

Aalborghus Musikskole tilbyder
billig instrumental- og sangundervisning 

for Aalborghus Gymnasiums musikelever 
og sekundært for skolens øvrige elever.

Læs om tilbuddet inde i brochuren 
eller henvend dig til musiklærer  

Karina Bastholm på mail: KB@aalborghus.dk
eller på Lectio. 

Jeg ønsker 
undervisning i 
(sæt ét kryds)

Et helt år (= 24 lektioner)

Kun efteråret (= 12 lektioner)

Jeg vil gerne på hold med:

(Udfyldes kun, hvis du har ønske om at komme på hold med en 
bestemt elev)

Kun foråret (= 12 lektioner)

Velkommen til

Aalborghus

Sæson 2019-2020

MUSIKSKOLE



TROMMER 
Som trommeslager er det dig, der holder 

pulsen og styrer slagets gang. Alt efter niveau 
arbejder du bl.a. med puls, 

koordination, groove, slagteknik, 
trommeslagerens rolle i et band samt 

stilkendskab (at du kan spille forskelligt til 
rock, funk, blues, latin, jazz osv.).

BAS
Lær at spille bas og få en god fornemmelse for 
bassens rolle i sammenspil. Du kommer fx til at 

arbejde med en række fundamentale teknik-
ker og grooves, hvad enten det drejer sig om at 
spille rock, funk, heavy eller noget helt fjerde. 

Måske vil du én gang for alle have lært at spille 
efter den basnøgle, samtidig med at du lægger 

en solid bund i dit band/din sammenspilsgruppe.

GUITAR  
Hvem vil ikke gerne kunne finde guitaren 

frem og tænde op for bålhyggen? Eller måske 
kan du allerede det og har brug for at udvide 
dine akkorder og lære nye teknikker. Der er 
mulighed for at lære akkordspil fra bunden 
og fingerspilsteknikker, der egner sig til fx 

rock, folk og blues. Du vil komme til at spille 
en masse gode, kendte sange, og der er åbent 

for dine egne ideer også.

KLAVER
Klaveret er et godt sted at starte, hvis du gerne 
vil lære det grundlæggende i musik. Eller måske 
har du allerede spillet nogle år og trænger til at 

komme videre og få lært nye numre eller genrer.
Du kan fx arbejde med akkord- og/eller nodespil, 
akkompagnere til din egen sang, blive bedre til at 

indgå i sammenspil/band eller lege med at 
improvisere og opbygge din egen solo.

SANG
Oplev glæden ved at synge og bliv bedre til at 

kontrollere din stemme gennem arbejde med fx 
vejrtrækning, støtte, dynamik, klang og 

sangteknikker. Der vil være mulighed for at lære 
at synge i mikrofon og afprøve forskellige musik-
genrer. Måske har du allerede sunget i en del år 
og vil gerne have nye udfordringer og lære nye 

teknikker.

SANG & INSTRUMENTER SANG & INSTRUMENTER 

ANDRE INSTRUMENTER?
Brænder du fx for et blæserinstrument? Der 

udbydes undervisning i en lang række 
soloinstrumenter.

Kontakt os og spørg ind til din interesse.

OM UNDERVISNINGEN

FAG OG NIVEAU
Aalborghus musikskole tilbyder undervisning i 

sang og en lang række instrumenter, som varetages 
af konservatorieuddannede undervisere fra 

Den Rytmiske i Nordkraft. 

Du skal på tilmeldingssedlen angive, om du er 
begynder, let øvet eller meget øvet, så du kan blive 

koblet med en anden elev på samme niveau, da under-
visningen foregår på hold a to elever. Du kan også selv 

vælge, hvem du gerne vil på hold med.

HVOR OG HVORNÅR
Undervisningen foregår på Aalborghus eller i 
Nordkraft, og du kan enten vælge et forløb på 

24 lektioner eller 12 lektioner. 

Lektionslængden er 50 minutter, og undervisningen er 
placeret eftermiddag eller tidlig aften. 

Din underviser kontakter dig for at aftale en tid.

TILMELDING
Aflevér tilmeldingssedlen på skolens kontor senest 
den 27. august 2019. Ved tilmelding til et halvt års 
undervisning i foråret er fristen den 3. december 

2019.

PRISER
Da Aalborghus yder et tilskud er egenbetalingen for:

Et helt års undervisning (24 lektioner) kun 2.200,-
Et halvt års undervisning (12 lektioner) kun 1.125,-

Hvis du bor i Aalborg Kommune vil du yderligere få 
refunderet ca. 7% af prisen. Når undervisningen er 

påbegyndt, er tilmeldingen bindende, og der skal be-
tales for hele det forløb, du har tilmeldt dig. 

Beløbet betales i én rate. 


