
Sang, dans og spil er sjovt i sig selv, og samtidig stimulerer 
det barnets udvikling. Det er musiklærer Lotte Kielberg fra 
Aarhus Musikskole, der underviser begge hold.

Holdene dannes med ca.12 børn og deres voksne. Børn fra 
Hasle Skoles distrikt har fortrinsret.

Undervisningen i forårsterminen strækker sig over 15 gange 
med start mandag d. 11/1-2021 og følger folkeskolens ferie-
plan. Sidste undervisningsgang er mandag den 10/5-2021.

Tilmeldingsfrist er fredag d. 8/1-2021

Pris: Én voksen og ét barn - 500 kr.
 Én voksen og to børn - 650 kr.
 To voksne og to børn - 1000 kr.
 Betalingsmåden oplyses første mødegang.

Du vil inden første mødegang få besked om, hvorvidt I er 
kommet på det ønskede hold.

Ved tilmelding pr. mail skal anføres alle oplysninger på ske-
maet.

Tilmelding sendes til:

Hasle Skole
Herredsvej 15
8210 Århus V.

Tlf. 87139410
mail: has@mbu.aarhus.dk

Musik 
og

bevægelse

for
børn og forældre

Forår 2021



Søskendehold
Mandag kl. 16.30 til 17.15 i aulaen

Der deltager 1-2 voksen med max. 2 børn. Ældste 
barn må ikke være startet i skolen endnu. Man må 
også gerne deltage med kun ét barn.

Vi skal synge, danse, lege, spille på tromme og ryt-
meinstrumenter. Undervisningen retter sig primært 
mod de ældste, da de yngste nok skal følge med.

Jeg tilmelder mig herved søskendeholdet:

Navn:  __________________________

Adresse:  __________________________

1.barns navn og alder: _________________

2.barns navn og alder: _________________

Mail:            _________________

Telefon (dagtimer):         _________________

Søskendehold
Mandag kl. 15.30 til 16.15 i aulaen

Der deltager 1-2 voksen med max. 2 børn. Ældste 
barn må ikke være startet i skolen endnu. Man må 
også gerne deltage med kun ét barn.

Vi skal synge, danse, lege, spille på tromme og ryt-
meinstrumenter. Undervisningen retter sig primært 
mod de ældste, da de yngste nok skal følge med.

Jeg tilmelder mig herved søskendeholdet:

Navn:  __________________________

Adresse:  __________________________

1.barns navn og alder: _________________

2.barns navn og alder: _________________

Mail:            _________________

Telefon (dagtimer):         _________________


