
 تقديم الطلب.
و الى المرحلة الثانويه. 2بإمكانك تقديم طلب االنتماء لمدرسة الموسيقى من الصف   

ن تقدم الطلب على مدار السنه.ااذار، لكن بإمكانك  26اخر يوم تقديم طلب القبول لفصل الخريف هو   

او عن طريق استمارة  اإللكترونية،من خالل الرابط الموجود على صفحتنا و تقديم الطلب يتم الكترونيا 

صفحتنا اإللكترونية: الطلب الموجودة أيضا على  

Musikskolan.gislaved.se 

  

 قائمة االنتظارسيسجلون في  مباشرة،القبول سيتم عن طريق سحب القرعة. والطالب الذين لم يتم قبولهم 

     و يتم قبولهم حالما يكون أي مكان شاغر. 

 االت النفخ 
السنين األولى من التعليم تستطيع ان تستأجر الة نفخ موسيقيه، هذا ال يشمل الة الناي. من  

سيكون بإمكانك العزف مع أوركسترا االت النفخ. من تعلم العزف من السنة الثانيه  
 

 تستطيع ان تختار. 
الة الناي -  
ي العرضياالة الن -  
الة األبو -  
الة الكالرينت -  
الباصون الة -  
الة الساكسفون  -  
الة البوق -  
الة الترومبون -  
الة الباريتون  -  
الة التوبا -  
 

 الغناء.
 اليك انت اللذي تحب ان تطور نفسك في الغناء و تتعلم أكثر عن صوتك.

 الفرصه متاحه لك للغناء الفردي او مع االخرين.

وتضبيط الغناء بتمارين مناسبه لك و  الصوت،رعاية  الشخصي،انت ستعمل على التقنيات و التعبير 

 لتطورك.

  

االت القوس .الوتريات  



 الصغيره االحجام ذات اآلالتوباستطاعتك ان تستأجر  .هناك العديد من االت القوس وبأحجام مختلفه

انت بحاجة لها. طالما  

األولى للعزف. السنةالعزف في فرق أوركسترا اآلالت القوسيه من  ونؤيبدجميع طالب االت القوس   

 بامكانك ان تختار

 الكمان )الفايولين(

 الفيوال )الكمان الكبير(

 الجلو

 الكونترا باز

 

 االت الطرق وااليقاع.
 ستينار تورب، سموالنديسال فيد، اندرس  .نحن نمنح تعليم االت الطرق و اإليقاع خالل دوام الدراسة في

 و رفتيله.

نمنح لهم فرصة التعلم في مدرسة موسيقى يسال فيد بعد أوقات دوام  األخرى،الطالب من المناطق 

. سهاالدر  

انت ستبدأ التعليم على طقم الطبول. وبعدها سيشمل التعليم أيضا تعليم العزف على. طبول مختلفة، الة 

وغيرها من االت الطرق وااليقاع. الكلسيفون،األجراس، الة   

التمرين في البيت.يجب ان يكون لديك طقم الطبول لتكون لك فرصة   

خذ النصائح.ال تشتري طقم الطبول قبل استشارة معلم الموسيقى أل  

يسال فيد. المصغرةالطبول  وعةفرقة مجم معاالشتراك  بإمكانكالتعليم سيكون  الثانيه من السنةبعد   

يسال فيد. و بعد عدة سنوات ستكون لك فرصة االنساب لفرقة مجموعة طبول  

 

 البيانو
 انت بحاجه ان تمتلك الة البيانو.

موسيقيه فرقهاالنضمام الى احدى فرق األوركسترا او  فرصة بعد سنة من العزف ستكون لديك  

 

 السوزوكي
 سنوات 5 الياره من عمر تتعليم السوزوكي يمكن اخ



الدرس ثناءحضور االهل مشمول ا  

 بإمكانك ان تختار:

الة الكمان   
 الجلو
 البيانو

 

 غناء فرق الجوق.
هل تحب ان تغني في فرق الجوق؟ بإمكانك ان تشترك مع فرقة جوق األصوات الشابه لمدرسة 

 الموسيقى.

 االشتراك مجاني

4و  3من الصف   

فما فوق. 5و من الصف   

 

 فرق التغريد و الرقص االستعراضي.
تشترك في مدرسة موسيقى يسال فيد لديها العديد من فرق التغريد و الرقص االستعراضي التي 

 االحتفاالت الموسيقيه بمرافقة

من أوركسترات مدرسة الموسيقى. غيرهاو مجموعة طبول يسال فيد   

و البومبوم وكذلك االعالم.في هذه الفرق ستتعلم كيف تستخدم عصاة الرقص االستعراضي   

سنين. االشتراك مجاني. 7تقديم الطلب يكون من عمر ال   

 

 رسوم و تكاليف الفصل.
كرون لكل فصل. 700في الوقت الحالي التكلفه   

 االشتراك مجاني في فرق الجوق، التغريد والرقص االستعراضي و األوركسترا  

. باقي األخوه كرون للطفل الثالث و 200كرون للطفل الثاني و  100تخفيضات االخوه.   

وال تسترجع في حال الطالب نفسه أوقف التعليم. الثالث،رسوم التكاليف تدفع بعد الدرس   

رسوم تكاليف النوتات، االوتار و االنابيب تضاف الحقا.   

كرون لكل فصل. 200ايجار الة الموسيقى   



كرون لكل فصل. 1000رسوم تكاليف تعليم السوزوكي   

 

 ال تنسى. 
.الوقت ليس متأخر ابدا للبداء بتعلم الغناء او العزف على الة موسيقيه  

 

 مدرسة الموسيقى في يسال فيد

 

 هل تريد ان تتعلم العزف او الغناء؟

في  الموسيقى الى مدرسةفمرحبا بك بتقديم طلب االنساب  الغناء،كنت تغرب ان تتعلم العزف او  إذا

 يسال فيد.

عندنا بإمكانك ان تتعلم العزف على احدى اآلالت الموسيقية او الغناء، وكذألك نحن لنا عدة أور 

و فرق الجوق. و الرقص االستعراضي فرق التغريد موسيقية،كسترات، فرق   

 

 مرحبا بك بتقديم طلبك على.
 الصفحة اإللكترونية:

Musikskolan.gislaved.se 

 البريد االلكتروني:

musikskolan@gislaved.se 

037181293تلفون:   

 مدرسة موسيقى يسال فيد

                                                                                                                                                                                                                                                                                

Södra Storgatan 34 

      332 33 Gislaved 

 

mailto:musikskolan@gislaved.se


 


