Sæsonkontingenter og rabatter

Sæson 2020-21

Nedenstående sæsonkontingenter gælder pr. elev

Tilmeldingsgebyr
Opkræves kun 1 gang pr. sæson pr. elev

50 kr.

Førskole - 45 minutter/gang
Babyrytmik - 0-11 mdr. (10 gange - 6-12 elever pr. hold + forældre)
Musikalsk legestue - 1-5 år (10 gange - 6-12 elever pr. hold + forældre)
Barbaras musiklørdag - 1-5 år + forældre

1 rate à 500 kr.
1 rate à 500 kr.
Gratis!

Indskoling (0.-3. kl.) - hel sæson - 45 minutter/gang. Gratis introgange i uge 35+36
Musik og bevægelse - 0.-1. kl. ( 6-11 elever pr. hold)
Instrumentværksted - 2. kl. ( 4-7 elever pr. hold)

10 rater à 150 kr.
10 rater à 200 kr.

For soloelever er deltagelse i Musik og bevægelse og Instrumentværksted indeholdt i sæsonkontingentet.
Rate 1 og 2 opkræves samlet til betaling 1. oktober 2020.

Instrument-/sangundervisning - til og med 25 år - hel sæson
Gruppeundervisning - (2-5 elever synger eller spiller samme instrumenttype på hold à 30 eller 45 minutter)
Soloundervisning - 20 minutter/gang (én elev pr. lærer)
Soloundervisning - 25 minutter/gang (én elev pr. lærer)
Soloundervisning - 30 minutter/gang (én elev pr. lærer)
Soloundervisning - 35 minutter/gang (én elev pr. lærer)

10 rater à 200 kr.
10 rater à 350 kr.
10 rater à 450 kr.
10 rater à 550 kr.
10 rater à 650 kr.
Kontingentet dækker den ugentlige undervisning samt deltagelse i musikskolens øvrige tilbud for elever med instrumentundervisning.

Tilvalgsfag for elever med instrument-/sangundervisning
Skoleorkester - fra 4. kl. - 45 minutter/gang - hel sæson. (Øvrige elever: pris 100 kr./måned)

Gratis!*

*For elever med instrument-/sangundervisning er deltagelse i tilvalgsfag indeholdt i sæsonkontingentet.

Barn (fra 3. kl.) med forælder/bedsteforælder - hel sæson
Barn med forælder - (2-5 elever synger eller spiller samme instrumenttype på hold à 30 eller 45 minutter)

10 rater à 200 kr.

Kor - hel sæson
Kor

Gratis!*

* Dog opkræves tilmeldingsgebyr 50 kr. for alle elever 1 gang pr. sæson (se øverst)

Voksne fra 26 år
Soloundervisning - 25 minutter/gang - hel sæson
Soloundervisning - 25 minutter/gang - halv sæson

10 rater à 700 kr.
1 rate à 3500 kr.*

*Der er mulighed for at aftale ratebetaling af beløbet

Instrumentleje
Leje af instrument

Rabat
Rabatterne gælder for elever med Instrument-/sangundervisning
Søskenderabat - for elever med Instrument-/sangundervisning
Man betaler fuld pris for den dyreste aktivitet og får 15 % rabat på de efterfølgende
Rabatten kan opnås, hvis eleverne er tilmeldt Instrument-/sangundervisning med samme betaler
Flerfagsrabat - for elever med Instrument-/sangundervisning
Man betaler fuld pris for den dyreste aktivitet og får 15 % rabat på de efterfølgende
Rabatten kan opnås, hvis eleverne er tilmeldt Instrument-/sangundervisning med samme betaler
Hvis du starter midt i sæsonen, udregnes dit kontingent og dine rater i forhold til dit starttidspunkt.

10 rater à 60 kr.

