Jeg er

Er du glad for at gå på Musikskolen?

Hvad går du til?

Har du ideer til andre tilbud, eller kommentarer?








Flere koncerter, og tænke de gode sammespil mere som bands.
Jeg synes det er fint.
mere koncerter
Jeg vil gerne optræde mere.
Større mulighed for bands til at rejse, evt bare en weekend
Flere udefrakommende professionelle musikere til talentlinjen.
Rejse til Big bandet

Er du blevet taget godt imod i dit sammenspil?

Er du blevet taget godt imod i dit sammenspil? - Kommentar











Deltager ej
Deltager ikke i samspil
Har ikke prøvet sammenspil
Har ikke spillet i sammen med andre
Jeg delteger ikke i sammenspil
XXXXX gik til skole orkester på musikskolen. Det var han ikke glad for. For mange børn og for
meget teori. Ikke nok spil. Han virker glad for skoleorkester på Brøndbyøster skole med Ole.
Har ikke samspillet endnu
ikke med i samspil
Jeg har solo undervisning. Han er god til at forklar
Er ikke startet endnu

Har du oplevet noget der har gjort at du har overvejet at melde dig ud?

Har du oplevet noget der har gjort at du har overvejet at melde dig ud? Kommentar
















Et sammespil som overhovedet ikke fungerede
Jeg føler mig nogle gange presset på tid, da jeg også spiller håndbold. Men jeg vil gerne gå til musik
Kun af sammenspil. Pga nogle af pigerne vil stoppe
Træt af sammenspil da det keder mig
Læreren var sur
Da man blev tvunget til at skulle til sammenspil. Det havde jeg ikke tid til, og følte mig derfor
meget stresset, og jeg overvejede at melde mig ud
Det interesserer mig ikke så meget mere
jeg så nogle andre ting (sang), der så sjove ud, til sidste koncert. Det vil jeg gerne
jeg kan ikke huske min undervisningstid :-(
Var ked af skoleorkester på et tidspunkt
Nej, men jeg hvil gerne meldes ud alligevel, fordi jeg hellere vil gå til gymnastik og jeg har andre
interesser så det bliver lidt kedeligt i længden
Min lærer
Iben periode var det meget kedeligt, men det var kun en kort fase
En lærer, der ikke synes det var i orden, at eleverne morede sig med at spille.
Det sker at min datter vil stoppe. Især da den anden elev sprang fra og hun fik soloundervisning.

Øver du dig?

Hvor mange fritids aktiviteter har du udover Musikskolen?

Hvis du skulle vælge en fritids interesse fra, ville det så blive Musikskolen?

Synes du Musikskolens instrumenter er gode?

Synes du Musikskolens instrumenter er gode? - Kommentar





Det ved jeg ikke.
Stem eller udbyt klaveret i rocklokalet
Kunne godt trænge nogle nye.
Det er sjovere at spille sammen med andre end at øve sig!

jeg har talt med min lærer om :

Så er det sidste side! Når du trykker på afslut bliver du viderestillet til
Musikskolens hjemmeside.

Så er det sidste side! Når du trykker på afslut bliver du viderestillet til
Musikskolens hjemmeside. - Er der noget vi har glemt at spørge om, eller
noget du gerne vil fortælle os?







vær venlig at skrive navn på mail om spørgeskema, så vi ved, hvilket barn der skal udfyldes for
hvad for et instrument man spiller.
Man ku godt få lidt mere solo-undervisning
Det er super fedt og sjovt at spille musik
Jeg vil ønske man kunne gå til sang selv om man ikke er så gammel
Synes i skulle overveje at lave et harmoni orkester igen så fløjter og klarinetter ikke "sidder fast" i
blæserorkesteret
 Fine spørgsmål og meget positiv musikskole med gode lærer og sammenhold.
 Det er MEGET svært at gennemskue hvilke klasser der er på hvilken skole, og i de små klasser, er
det naturligvis meget væsentligt. Derudover er det ALT for sent man får svar på hvilken dag man
tilbydes undervisning. Så er det for sent at tilmelde andre aktiviteter

Hvem har svaret på spørgsmålene?

Samlet status

