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UNGA RÖSTER OM VARFÖR MAN SKA GÅ I MUSIKKLASS:

”Vi får vara med om många roliga 
saker som vanliga klasser inte får.” 

”Det bästa med att gå i musikklass  
är att klassen har ett gemensamt  

intresse vilket gör oss tajtare.”

”Tanken på att gå i en vanlig klass verkar
så tråkig nu när man gått här sen 4:an. 
Mitt livs bästa val hittills!”

”Musik kan vara 
till mycket nytta, 

till exempel när du har 
kärleksproblem så kan du 

skriva en låt om det.”

”Det är en fantastisk bakgrund 
till en musikutbildning
och förhoppningsvis 
en framtid inom
musik också.”

”DET BÄSTA ÄR ALLA FINA MINNEN MAN FÅR!”



Foto: Carl Björklund, Vårkonsert, Annedalskyrkan, juni 2015

I Brunnsbo Musikklasser står musik på schemat
varje dag. Vi ägnar oss åt sång, gehörslära, röstvård,
musiklyssnande, musikhistoria och allmän
musiklära. Att sjunga tillsammans i kör är en
viktig del av skolarbetet. Dessutom gör vi mängder
av framträdanden, skivinspelningar, resor i Sverige 
och utomlands samt samarbeten med större 
kulturinstitutioner som GöteborgsOperan, 
Göteborgs Symfoniker och GWO.
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        Flicka           Pojke

Barnets för- och efternamn, (tilltalsnamnet understruket)

Födelsedatum (år, månad, dag)

Gatuadress

Post nr                     Ort

Telefon                                 Mobil

Nuvarande skola  2015/2016

Målsmans namn                   Epost

Skicka in blanketten senast den 8 februari 2016 till
Brunnsbo Musikklasser, Klassikergatan, 
422 41 Hisings Backa
Det går också bra att mejla uppgifterna till
info@brunnsbomusikklasser.nu

Hur det går till:
Prov för antagning till musikklass i årskurs 4 på Brunnsbo-
skolan sker under vårterminen 2016. 

ANMÄLNINGSBLANKETT TILL BRUNNSBO MUSIKKLASSER
Foto: Carl Björklund. Astrid Lindgrenkonsert med GWO, Kronhuset, 2013Härmed anmäler jag mitt barn till testning för antagning 

till årskurs 4 i musikklass på Brunnsboskolan, Göteborg, 
läsåret 2016/2017:

Eleverna prövas individuellt när det gäller allmän  
musikalitet;  i första hand gehör, sångröst, rytmsinne  
och tonträffning. Tid för antagningsprovet meddelas  
så snart anmälningarna behandlats.

Välkommen med din anmälan!
www.brunnsbomusikklasser.nu  
Telefon 031-366 86 50, Fax 031-366 86 52

    


