
Musikmaraton 2019

Hvad er Musikmaraton? Hvem er det for?
Musikmaraton er for dig der 
er fyldt 10 år.

Fra: 1. marts 2018, kl. 18:30
Til: 3. marts 2018, kl. 10:30

Prisen er 150 kr. for hele 
weekenden.

Lundskolen
Skolevej 5, 8700 Horsens.

Hvornår?

Hvad koster det?

Hvor er det?

Musikmaraton er en weekend for spejdere fra 10 år. Dette er 
en weekend for fuld musik gennem sjov, leg og mulighed for at 
udfordre sine musikalske evner. Der vil være plads til alle uanset 
musikalsk niveau, om du har X Factor eller aldrig har rørt et 
instrument!  

Der vil blive tilbudt en række workshops, hvor deltagerne, fredag 
aften får mulighed for at prøve dem alle. Herefter vil man som 
deltager låse sig fast på en ønsket workshop hvor man vil være det 
meste af lørdag. Der vil bland andet være tromme/rytme-, guitar -, 
kor workshop med mere.

Weekenden vil slutte af med en mini koncert søndag for forældre 
og søskende, hvor alle deltagerne vil spille det fællesnummer som 
de har øvet hele weekenden. Koncerten vil starte 10.30 og vare ca. 
45 min. 

Har du lyst til at optræde med en sang 
eller sketch som du har øvet hjemmefra 
enten selv eller med andre deltager, er der 
mulighed for at vide det til lejerbålet lørdag 
aften. 

Udover at du som deltager kommer 
hjem med nye musikalske skills, vil der 
også være mulighed for at møde nye 
spejderkammerater og få en ny oplevelse 
med nuværende spejderkammerater. 

Har man flere spørgsmål?

Tilmeldingen vil komme senere, 
og vil blive lagt op på vores facebookside: 
https://musikmaraton.nemtilmeld.dk/2/

Hvordan tilmelder man sig?

Ellers kan man få den tilsendt på mail, 
ved at skrive, man ønsker dette på: 
Musikmaraton@gmail.com

Hvis du har spørgsmål, så er det meget velkommen til at skrive, 
på vores ovenstående mail, Facebook.com/Musikmaraton 

SU. senest d. 21. februar. 

https://musikmaraton.nemtilmeld.dk/2/
http://Facebook.com/Musikmaraton

