
Välkommen till Unga Musiker 
Gotland – UMG Klassisk  

Vill du lära dig mer om klassisk musik tillsammans 
med andra? 


Unga Musiker Gotland Klassisk är ett samarbetsprojekt mellan Påskfestival Gotland,Roxy klassisk 
och Kulturskolan på Gotland. Projektet vänder sig till dig som är intresserad av klassisk musik, är 
10-19 år och spelar ett ‘klassiskt’ instrument. Du kan delta som aktiv eller passiv. 


Delta i tre workshops under våren 2022; 29 januari, 19 februari och 26 mars. Där får du chansen 
att lära dig mer om klassisk musik och om att utöva ditt instrument. Träffa andra ungdomar med 
samma intresse, spela för varandra och ha kul! 
Förbered och lär in några stycken som du tycker om att spela i samråd med din lärare. Den 
sammanlagda speltiden bör vara 5-15 min. Stycken bör framföras ”hela”, en hel sats av en sonat 
går bra. 


Så här går det till: 
 
Du anmäler dig innan 1:a januari per mail till: paskfestivalgotland@outlook.com 
Märk UMG klassisk (bifoga ifyllt formulär, se nästa sida) 
Det kostar 500 kr som aktiv och 250 kr som passiv. När du har fått besked att du har fått plats så 
skickar vi betalningsinformation. Anmälan är sedan giltig när vi har registrerat din betalning. 


Preliminär program: 
Per elev:

3 individuella lektioner

3 kammermusik lektioner

3 workshop med teori/musikhistoria

Konserter - samarbete med Imagine Gotland


Hur ser en lördag ut? 
Kl. 9-12 individuella lektioner

Kl. 9-12 kammermusik lektioner

Kl. 13-15 workshop och teori/musikhistoria 




Tveka inte med att ta kontakt om du har frågor: gisela.herb@hotmail.com eller ring KF Roxy 
070-771 44 11 

Anmälan till UMG klassisk 2022 
Namn:

Adress:

Mail:

Tel:

Födelsedatum:

Instrument:

 Jag vill medverka aktiv (Aktivt 
innebär att jag spelar i 
workshopen)

 Jag vill medverka passiv (Passivt 
innebär att jag lyssnar men spelar inte 
själv)

Min lärare

Namn:

Mail:

Tel:

Plats: Datum:

Underskrift:

Elev Förälder Lärare


