
 

Kære forældre 
 

Lyder musikundervisning i efter skoletid som noget for jeres barn? 

Med Mikkels Musikskole som samarbejdspartner kan I det på Billesborgskolen. 

 

Og vi tilbyder altid en gratis og uforpligtende prøvetime! 

 

 

Vores dygtige undervisere tilbyder musikundervisning i  

harmonika, klaver, sang, guitar, bas, ukulele og trommer. 

 

På sigt håber vi at kunne tilbyde flere instrumenter, kor og band-undervisning, så børnene også lærer at 

interagere med hinanden og udfolde sig gennem musikken sammen. 

 

Undervisningen foregår efter skoletid på skolen. 

Det betyder, at eleverne f.eks. kan gå til og fra musikundervisning uden at skulle forlade SFO’en. 
 

Vi tilbyder interesserede nye elever en gratis og uforpligtende prøvetime á 20 minutter. Efter prøvetimen 

kan man købe 10 undervisningsgange af henholdsvis 20, 30 eller 60 minutters varighed. I binder jer således 

kun for en kort periode ad gangen. 

 

Den gratis prøvetime dækker én lektion á 20 minutter i ét instrument. 

 

Priser: 
Prøvetime á 20 minutter: Gratis og uforpligtende 

10x 20 minutters undervisning: 1500,- 
10x 30 minutters undervisning: 1990,- 
10x 60 minutters undervisning: 2900,- 

 
Undervisningsdagene fastlægges afhængigt af antallet af tilmeldte og af det valgte instrument. 

 

 

Sådan melder du dit barn til en gratis prøvetime 

Klik her for at åbne tilmelding 

Mikkels Musikskole 

• Tlf. 5365 6090 • CVR 38064649 • Thorvaldsensvej 13, 3. th., 1871 Frederiksberg C •  

https://tilmelding.mikkelsmusikskole.dk/iframes/enrollments/new


 

 
 

1. Vælg: “Undervisning på din skole, SFO eller Klub”. 

 

2. Vælg: ”Billesborgskolen”. 

 

3. Klik på enten 20, 30 eller 60 minutters undervisning. 

 
4. Vælg hvilke dage og tidsrum dit barn kan blive undervist (helst så mange tidspunkter og dage 

som muligt). 

 

5. Tryk på ”Fortsæt” og udfyld derefter tilmeldingsblanketten. 

 
 

Herefter vil I på mail modtage information om, hvornår vi afholder prøvetimer i de forskellige instrumenter.  
 
 

 
 

Alle er velkomne til en gratis og uforpligtende prøvetime. 
Læs mere om vores musikskole på www.mikkelsmusikskole.dk 

 

Vi ser frem til at undervise jeres barn. I er altid velkomne til at kontakte os, hvis der er spørgsmål.  
 

Mange hilsner fra 

 

Mikkel Høj May 

Mikkels Musikskole 

 
  

Mikkels Musikskole 

• Tlf. 5365 6090 • CVR 38064649 • Thorvaldsensvej 13, 3. th., 1871 Frederiksberg C •  

http://www.mikkelsmusikskole.dk/

