albanisch

Mirë se vini

Përse
mësim muzike

• Muzika i kapërcen kufijtë midis kulturave
të ndryshme
• Muzika ndikon tek ne, edhe  atëherë kur n
e nuk e kuptojmë gjuhën
• Muzika nxit formimin e karakterit
• Muzika të bën të zgjuar
• Muzika sjell KËNAQËSI

Çfarë ofron shkolla
e muzikës

MRS (Shkolla e muzikës e rajonit Sursee)
i ofron nxënësve mundësinë të mësojnë një
instrument ose të këndojnë.
Deri në fund të klasës së 2. muzika dhe lëvizja janë të integruara në mësimin shkollor. Më
pas fëmijët kanë mundësinë të vendosin për
mësim të një instrumenti ose mësim kënge.
Në këtë ofertë përfshihen instrumenta me
tela, me harqe, me tastaturë, instrumenta frymore prej druri si edhe prej metali dhe bateri
(schlagwerk).

Cili është
instrumenti i duhur

Për t`ia lehtësuar nxënësve të ardhshëm të
muzikës hyrjen në zgjedhjen e instrumentit,
shkolla e muzikës zhvillon aktivitete të
veçanta. Në këto ngjarje prezantohen instrumentat e ndryshme. Në fund instrumentat
mund edhe të provohen vetë.

27 prill 2018
E premte ora 18.00

28 prill 2018
E shtunë ora 9.30

Instrumentenvorstellung
Shkolla Schenkon

Instrumentenvorstellung
Kloster Sursee

Të bësh muzikë
me shokët

Te luajturit së bashku sjell kënaqësi dhe
nxit integrimin. Krahas mësimit të muzikës,
shkolla e muzikës ofron edhe mësimin në
ansambël.

Çfarë kushton
mësimi i muzikës

Mësimi i muzikës për mësimin intrumental
ose të këngës që nga klasa e dytë kushton
në muaj për mësimin me një person
(30 minuta në javë) 61.70 Fr. Fletë-llogaria
vjen zakonisht për një gjysëm viti 370.00 Fr.
Regjistrimi është zakonisht i vlefshëm për një
vit. Me anë të një kërkese, mund t`iu sigurohet edukatorëve legjitimë, të cilët jetojnë
në kushte të vështira financiare, një ulje e
pagesës për shkollën.

Broshurë
informuese në
gjermanisht

Informacione të detajuara për instrumentat
muzikore etj. ju do të gjeni edhe në broshurën informuese të hollësishme 2018/19 në
gjermanisht.

Ku mund të
informohem më tej
Sekretariati i MRS
është me kënaqësi
në dispozicion për
pyetje ose për informacione të mëtejshme. Zyrat janë të
hapura në oraret
që vijojnë:
Të hënë deri të enjte
08.30–11.30
14.00–16.00
E premte
08.30–11.30

Musikschule
Region Sursee
Geuenseestrasse 2b   
6210 Sursee
041 925 82 60  
info@m-r-s.ch
www.m-r-s.ch

