Hög tid att söka till

Brunnsbo
Musikklasser

Foto: Sten Dereman 2013 ”The Best of All” på Artisten, Göteborg
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”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.”

”Det bästa är alla fina minnen man får!”

”Det är en fantastisk bakgrund
till en musikutbildning
”Tanken på att gå i en vanlig klass verkar
och förhoppningsvis
så tråkig nu när man gått här sen 4:an.
en framtid inom
Mitt livs bästa val hittills!”
musik också.”

”Musik kan vara
till mycket nytta,
till exempel när du har
kärleksproblem så kan du
skriva en låt om det.”

från föreställningen ”Time Out” 2012. foto: Pelle Evensen

Unga röster om varför man ska gå i musikklass:

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.

På Brunnsboskolan finns idag musikklasser
från årskurs 4 till 9, en klass i varje, totalt 6 klasser.
Varje år antas 25-30 elever till årskurs 4.
Kursplanen i andra ämnen är densamma som
för vanliga klasser, och musikklass-eleverna har
samma möjlighet som andra att söka till gymnasiet.
Alla elever som går i årskurs 3 och tillhör
Göteborg, Ale, Härryda, Kungälv, Mölndal,
Partille och Öckerö kommuner kan söka.
Elever från andra kommuner behöver ett intyg
som visar att hemkommunen erlägger
fastställd avgift för skolgång i musikklasserna.
Bild från ”the Big Bang” , Artisten 2010 foto: Per-Anders Hurtigh

Kicki Rosén Bejstam
musikalisk ledare Brunnsbo Musikklasser

Anmälningsblankett till Brunnsbo Musikklasser
foto: Sten Dereman 2013 ”The Best of All”

Härmed anmäler jag mitt barn till testning för antagning
till årskurs 4 i musikklass på Brunnsboskolan, Göteborg,
läsåret 2015/2016:
[ ] Flicka [ ] Pojke
________________________________________________
BARNETS FÖR- OCH EFTERNAMN, (tilltalsnamnet understruket)
_______________________________

FÖDELSEDATUM (år, månad, dag)
________________________________________________
GATUADRESS

Hur det går till!

________ ___________________________________
POSTNR

Prov för antagning till musikklass i
årskurs 4 på Brunnsboskolan sker
under vårterminen 2015.

ORT

________________________________________________
TELEFON
MOBIL
________________________________________________
NUVARANDE SKOLA LÄSÅRET 2014/2015
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Skicka in blanketten senast den 6 februari 2015 till
Brunnsbo Musikklasser, Klassikergatan,
422 41 Hisings Backa
Det går också bra att mejla uppgifterna till
info@brunnsbomusikklasser.nu
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______________________ _________________________
MÅLSMANS NAMN
EPOSTADRESS

Eleverna prövas individuellt när det gäller allmän musikalitet; i första hand gehör, sångröst, rytmsinne och
tonträffning. Tid för antagningsprovet meddelas så snart
anmälningarna behandlats.
Brunnsboskolan, Klassikergatan, 422 41 Hisings Backa
Telefon 031-366 86 50, Fax 031-366 86 52
E-post - info@brunnsbomusikklasser.nu
Välkommen med din anmälan!

www.brunnsbomusikklasser.nu

