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FQLKU6A MUSIK8KOLAN.

och utnyttjas i den verkliga konsfens tj«nsi till gjad)e och
nytta f6r individen och, till hojande av,halarvaH folks-kultur.
Musikskolan avser ej att utbilda yrkesmusiken ellcr
yrkessangare utan bar satt som sitt mal danande av goda
amatflrmusiker och -sangare med ett vissl matt av allmfinbildning i musik. Den korta studietiden mdjliggdr givetvis
ej fullstandig kunskap i hithSpaode airmen, men skSnker
dock tillracklig underbyggnad fftr vidare utveckling t. ex.
genom sjalvstudier.

Kalrineholms Musikscillskap.

NSr Katrineholms Enskilda Lfiroverk beslutat lata sin
verksamhet omfatta jSmvSl en folklig musikskola, bar avsikten harmed varit att stftdja och utveckla del folkliga musiklivel, som hittills ingalunda r6nt den uppmuntran, det f6rijSnai, trots de lovv&rda f6rs5k, vilka under de sista aren
gjorts att avhjalpa artiondens forsummelser. Alltj&mt sakna
stora folklager mojlighet att utveckla sina musikaliska anlag
och skaffa sig kunskaper i till musiken hdrande ainnen.
Dessa obrukade musikaliska varden bora om mOjligt rSddas
undan den s. k. jazzkulturens smakfdrdSrvande inflytande

Undervisningen ar tillganglig fdr folkets alia lager p&
grund av de synnerligen laga avgifterna, den korta studietiden och mfljligheten aven for nyborjare att vinna intrade.
Trots musikskolans folkliga karaktar, Sr det ej blott folkmusiken, som undervisningeh omfattar, utan fastmer dess
pabyggnad, den s. k. konstmusiken, spec, den klassiska,
fOrmedlad av de stora mastarna. Att g6ra denna musiks
rika skatter kancla och alskade genom utbildning i sangoch instrumentahnusik, deltagande i kammarmusik-, kOroch orkesterOvningar m. m. Sr skolans viktigaste uppgift.
Elever i Katrineholms Enskilda LSroverks Ovriga avdelningar aga aven mojlighet att samtidigt med sina andra
studier deltaga i musikundervisningen.
Ledare f6r den folkliga musikskolan Sr stadslSkaren,
doktor R. Pousard, for sic larare herr Einar Blomberg och
musikdirigeni musikdirektdr H. Friedner.

Iniradesf ordringar:
P6r intrade i musikskolan fordras anlag fOr musik och
en alder av minst 13 ar.
Kursens langd Sr tre manader med tvfi vinterkurser
och en sommarkurs. Elev, som s6 flnskar, ager dock rStt att
atnjuta fortsatt undervisning vid skolan under ytterligare en
eller flera kurser.
Kursen under hostterminen omfattar tiden 20 sept. —
20 dec. och varterminskursen 15 Jan. — 15 april, sommarkursen rScker fran 1 juni —1 September. Kortare studietid
anordnas under sommaren for larare och dSrmed ja'mnstallda samt for studerande.
Undervisning kan erhallas i Joljande amnen:
Musikhistoria; MusiklSra; Harmonilara; Sang, tonbildning och tontrSffning; Talteknik; Orgel; Piano; Violin;
Altviolin; Violoncell; Kontrabas; Flojt, Fagott: Oboe, Klarinett; Trumpet, Valthorn, Basun; Slagverk; Samspelning.
Dessutom ager varje elev r&ii att deltaga i Katrineholms
musiksallskaps korrepetitioner en gang i veckan. De mer
fdrsigkomna instrumentaleleverna kunna da'rtill parakna att
{& deltaga i musiksSHskapets orkesterrepetitioner en gang i
veckan.
Varjc etev erhAller undervisning i minst fdljonde amnen:
\.
2.

Sang eller ett huvudinstrument
Musiklara.

/ r

3. Musikhistoria.
4. KOrsang.
5. Orkesterspelning f6r mer fdrsigkomna clever.
All ledig fid bdr anvandas till Ovning.
Elev, som s& Onskar, kan mot erlSggande av tillSggsavgift erhalla undervisning i ett eller flera biSmnen. Det
ar synnerligen onskvart, att t. ex. violinister vSlja altviolin
eller violoncell som biinstrument.

Avgifter.
Kursavgiften Sr kr. 65: —, som erlSgges vid kursens
bdrjan och berSttigar till undervisning i ovanstaende 5
Smnen. F6r undervisning i ett biSmne (biinstrument) erlagges en tillSggsavgift av kr. 40: — pr kurs.
Vid anmalan skall 15: — kr. bifogas, vilka sedan
avdrages fran kursavgiften. Denna anmSlningsavgift kan
e] aterfordras.
Elev, som vistas vid skolan mer Sn en kurs, erlSgger
f6r varje fOljande kurs en avgift av blott kr. 40:
Skolungdomar i Katrineholmsorten kunna mottagas
som extra clever med undervisning i ett Smne (musikinstrument) 1—2 ggr i veckan. Avgift kr. 40: — f6r hel kurs.
^ BOcker, noter, notmateriel och fOrbrukningsartiklar till
musikinstrumenten, sasom strSngar och dyl. tillhandahdller
skolan eleverna till sjfilvkostnadspris.

