
  Opus Norden rekommenderar adventskonsert  av toppklass, Opus Norden har haft event , lottdragning
och Julkonsert för musikskola! Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Visa webbversionen.
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Opus Norden rekommenderar Adventskonsert 11 december

 

 

Nu går Opus Nordens första elev i 9 klass på Adolf Fredriks Musikklasser. Under
ledning av Natalia Edvall har klasserna 9CD nått häpnadsväckande hög nivå. Vi kan
därför varmt rekommendera denna Adventskonsert. Det blir en i särklass stor
upplevelse.

Säkra dig en biljett- Köp nu!

Våren 2014 tog ungdomarna hem förstapriset i Riksförbundet unga musikanters
körtävling Musik i Rum, med över 2000  deltagare från hela landet. Nu har klasserna
siktet inställt på att presentera sitt körkunnande på den internationella festivalen Venezia
in Musica 29 april-3 maj 2015.

 

                        
 Opus Nordens Event

Ny Mini-Show:
Showen blev gjord för Lidingö
Kvinnor & Företags
20 -årsjubileum 20 november 2014.
temat för kvällens jubiluem var Glitter
och Glamour och vad passade då inte
bättre än att besöka Prins Orlovskys
palats.

Hemlig gäst var Ragna Fagelund som
även spelade Carmen, Nunnan i Sound of
Music, Eliza i My Fair Lady och förstås
dagen till ära blev extranummret, en pärla
skriven av Agathe Backer Gröndahl: Efter
en sommerfugl

 



Vill du läsa mer om artister, showen eller
boka, klicka här!

 

 

Lottdragning  av Intro!
17 oktober arrangerade Danderyds kommun en kulturdag i Mörby centrum: "Kulturen
tar plats ".  Opus Norden sålde skivor, musikskolans barn sjöng och det skapades nya
kontakter. Opus Norden bjöd  även på en en lottdragning av Ragna Fagelund Quartets
skiva Intro! Vinnare blev Moira von Knorring som skriver
 
"Hej Jag  fick skivan och tackar.  Jag har endast haft tillfällen att lyssna ett par gånger
men jag tycker verkligen  om den. Det är min slags musik.  Grattis och lycka till med
din musik karriär. Hälsningar  Moira"

 

  

 
 

Läs mer, lyssna på skivan och tittat på flashfilmer!
 

 Avslutningskonsert
på Danderydsgården. 29 november hade
musikskolan sin stora konsert med
påföljande lunch. Danderydsgården var
fylld till randen med 128 musikanter,
lärare och familj. Läs mer om
musikskolans piano-, sång- och körskola

 

 

 
Vil du ha nyhetsbrevet, beställa krogshowen till ditt företag, komma på nästa konsert?

anmäl dig här
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Kommande Nyhetsbrev innehåller: Opus Norden har ny sånglärare - operasångaren  Harald Nygren.  

Varför har barnen så mycket svårare för att sjunga rent nu än för?  

 Tel. kontor. 08 612 25 89 | Tel. mobil: 0709 726 728 | www. opusnorden.com  

 Nyhetsbrevet skickades till . | Avsluta prenumerationen från Opus Norden.  


