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Busses Skoles Musikkreds er musikforening tilknyttet Busses Skole beliggende i Gentofte
Kommune.
Musikkredsen er et musiktilbud, der supplerer anden musikundervisning og har til formål at
imødekomme elevernes interesse for at udvikle deres musikalitet, lære at spille et instrument
og lære at synge og spille sammen. Musikkredsen er et tilbud til alle børn og unge, der har lyst
at være med. Hovedparten af undervisningen foregår som særligt tilrettelagt forløb med to til
tre elever på hvert hold. Dette er nødvendigt for at opnå lokaletilskud fra kommunen. Læreren
sammensætter holdene. Det er også muligt at få individuel undervisning, her skal der blot
også betales for lokaleleje.
Band
Lærere: Morten Lundsgaard og Jacob Falk
Guitar/El-bas
Lærere: Morten Lundsgaard, Tom Moriis, Jacob Falk, Hans-Jacob Christensen og Carsten
Lender - begyndere
Trommer
Lærer: David Besiakov
Klaver
Lærere: Line Ekman, Tom Moriis og Carsten Lender
Sang
Lærer: Carsten Lender, Line Ekman og Oliver Lübbert
Sangskrivning:
Lærer: Oliver Lübbert
Musik-karrusel 0. til 2. klasse (afprøvning af flere instrumenter og sang)
Lærere: Carsten Lender, Jacob Falk, Morten Lundsgaard
Skulle der opstå ønsker om andre tilbud, og der kan blive elever nok, forsøger vi gerne at finde
en lærer og sætte nye hold i gang. Er der nogen, der udover eller som alternativ til
ovenstående tilbud ønsker yderligere musikundervisning, henvises til de kommunale
musikskoler, hvis program fås på rådhuse og biblioteker i den kommune hvor man bor.

Arrangementer i løbet af sæsonen:
Juleafslutning
Klaverlærerne har tradition for at afholde juleafslutning med klaverspil og julehygge en
eftermiddag i ugen inden juleferien. Familie og venner er meget velkomne.
Vinterkoncert
I løbet af vinteren afholdes en mindre koncert med udvalgte elever, hvor forældre og alle
andre interesserede er velkomne.
Sommerkoncert
Musikkredsen afholder hvert år en sommerkoncert i juni måned for alle musikinteresserede.
Koncerten er delt i en akustisk del, der afholdes i Lille Sal og en elektrisk del, der foregår i
Store Sal. Man kan komme og høre de af musikkredsens elever, der har lyst til at spille for og
med de andre.
Tilmelding:
Tilmelding til musikkredsen er bindende.
Tilmeldingen sker via musikkredsens hjemmeside www.bussesmusikkreds.dk. eller
www.busses.dk > musikkreds > tilmelding.
Ved tilmelding indbetales medlemsbidrag kroner 225,00 kr. samt den første måneds
musikundervisning (1. Rate). Der fremsendes girokort fra PBS ved første rate derefter.
Betalingen ligger hver den 5. i måneden forud. Første rate forfalder i forbindelse med
tilmelding anden rate den 5. september. Der er 11 rater i alt. For elever der går til musik og
fortsætter, opkræves første rate den 5. august med PBS (ingen betaling ved tilmelding). Vi
forsøger at få plads til alle, men der kan forekomme ventelister. Besked om elevens
undervisningstid gives midt i august ved henvendelse fra musiklæreren. Vi tilstræber at
undervisningstidspunktet for alle elever ligger så tæt på elevens almindelige skolegang som
muligt. Musikkredsen forbeholder sig ret til ændringer som f.eks. lærerskift.

Procedure ved tilmelding for skoleåret 2018/19 af ønsket undervisning:
1. Gå ind på hjemmesiden og klik på tilmelding: www.busses.dk > musikkreds > tilmelding.
2. Udfyld elevoplysninger: navn, fødselsdag, klasse 2018/19 adresse, post nr., by, tlf., e-mail.
3. Udfyld forældreoplysninger
4. Vælg fag, lærer og takst (instrument, sammenspil, sang)
5. Skriv andre oplysninger/ønsker fx dag, tidspunkt, på hold med etc.
- ønsker fx til samspil hvem du ønsker at spille med?
- andet fx jeg går i forvejen til spejder om torsdagen eller lign.
6. Udskriv den endelige tilmelding
7. Betal det samlede beløb til musikkredsens konto i
Danske Bank: kontonummer 4190 – 4190226670
eller med MobilePay til Busses Skole: 4022 0054.
Gælder for alle elever også elever der har undervisning i indeværende skoleåret.
8. Send eller aflever tilmelding til skolens kontor senest 6 dage efter.
Tilmeldingsfrist for sæson 2018/19 er søndag den 12. august.

Udmeldelse
Tilmelding til musikskolen sker principielt for en hel sæson ad gangen. Udmeldelse kan kun ske
med en måneds varsel i prøvetiden, der løber indtil efterårsferien. Kun ved skoleskift eller
længerevarende sygdom kan udmeldelse ellers finde sted.
Sygdom og fravær
Hvis musiklæreren aflyser mere end to gange i løbet af en sæson tilbagebetales elevbetalingen
svarende til antal aflyste lektioner ud over to. Ved evt. lærerfravær vil musikskolen søge at
indsætte en vikar.
Musiklæreren kan dog kompensere for aflyst undervisning ved at tilbyde ekstra
undervisningstid i forlængelse af den almindelige undervisningstid, på andre tidspunkter i løbet
af skoleugen eller i forbindelse med arrangementer og koncerter på skolen.
Elevfravær erstattes normalt ikke.
Betaling for undervisningen:
Alle betaler et medlemskontingent på 225,00 kroner pr. sæson.
Hovedparten af undervisningen foregår som særligt tilrettelagt forløb med to til tre elever på
hvert hold. For eksempel kan et hold bestå af:
1) To elever der sammen har 40 minutter, eller tre elever der har 60 minutter, hvilket i
princippet giver 20 minutters undervisning til hver. De er sammen om de 40/60 minutter og
har også undervisningsaktiviteter sammen.
Dette kalder vi takst 1. Taksten er 475 kr. pr. mdr. 11 gange.
2) To elever har 60 minutter. De er sammen om de 60 minutter og har også
undervisningsaktiviteter sammen. Tre elever har 90 minutter. De er sammen om de 90
minutter og har også undervisningsaktiviteter sammen.
Dette kalder vi takst 2. Taksten er 675 kr. pr. mdr. 11 gange.
3) Band er altid defineret som et hold af 60 minutter.
Dette kalder vi takst 3. Taksten er 440 kr. pr. mdr. 11 gange.
4) Hvis der kun ønskes individuel undervisning, skal der også betales lokaleleje, da dette så
ikke er tilskudsberettiget. Her er det muligt at ønske mellem 20 eller 30 minutter.
Dette kalder vi takst 4 (580 kr.) eller takst 5 (795 kr.) pr. mdr. 11 gange.
Betaling for undervisningen opkræves månedsvis sammen med PBS hver den 5. i
måneden.

Sæsonens længde
Sæsonen har cirka 36 undervisningsgange og følger skolens ferieplan. Første
undervisningsgang ligger – midt i august og fortsætter frem til sidste uge før sommerferien.
Spørgsmål
Henvendelse angående faglige, pædagogiske og økonomiske spørgsmål i forbindelse med
undervisningen ved musikskolen skal rettes direkte til musikskolelærerne eller til
musikkredsens koordinator Lars Christian Kortholm.
Musikkredsens økonomiske grundlag
Busses Skoles lokaler står til rådighed alle ugens eftermiddage til musikkredsens aktiviteter.
Busses Skole yder et tilskud til administration i form af opkrævning af elevbetaling, udbetaling
af lærerlønninger, porto i forbindelse med udsendelse af information samt udgifter i forbindelse
med afholdelse af musikarrangementer.
Gentofte Kommune yder et tilskud til musikkredsen. Dette tilskud går sammen med
medlemsgebyret til lokaleforbrug, indkøb og vedligeholdelse af instrumenter ( f.eks.
klaverstemning, reparation af ødelagte stik på de elektriske instrumenter, indkøb af
trommestikker etc.). Derudover går pengene til indkøb af undervisningsmateriale såsom noder
etc. samt til dækning af difference mellem elevbetalinger og lønudgifter til musiklærerne ved
evt. regulering af elevbetalingen sidst på året.
Gaver og frivillige bidrag til musikskolen er velkomne.

Musikkredsens undervisere
Carsten Lender
David Besiakov
Hans-Jacob Christensen
Jacob Falk
Line Ekman
Morten Lundsgaard
Oliver Lübbert
Tom Moriis
Lars Christian Kortholm

carstenlender@gmail.com
davidbesiakov@hotmail.com
hj@hans-jacob.dk
jacobfalken@gmail.com
line@ekman.dk
mortenlundsgaard@gmail.com
oliverlubbert@gmail.com
tommoriis@icloud.com
lc@busses.dk

Busses Skoles Musikkreds, Mosebuen 1, 2820 Gentofte
Tlf.: 2015 7467 - CVR-nummer: 30 44 87 90
Bank: Danske Bank 4190 – 4190226670
eller med MobilePay til Busses Skole: 4022 0054
Hjemmeside: www.bussesmusikkreds.dk
Musikkredskoordinator: Lars Christian Kortholm tlf.: 2015 7467
E-mail: lc@busses.dk eller kontor@busses.dk
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