Hitta arbetsron i ett pittoreskt
korsvirkeshus i Skåne.

Här kan du focusera, komma i form och få din kreativitet tillbaka!



Är du musiker, författare eller konstnär?
Behöver du få lugn och ro för att öva, skriva eller måla från morgon till kväll?

Här hittar du det totala lugnet och kan koncentrera dig i en vacker miljö utan
störningsmoment.
Du bor i ett korsvirkeshus från sekelskiftet. I det vackra uterummet sitter du i total
tystnad och arbetar med bokträd i trädgården
utanför de stora glaspartierna.

Det är den perfekta platsen för att öva, skriva
eller måla från morgon till kväll. Är du
konstnär och söker det speciella ljuset kan du
finna det i närheten utmed kusten vid
Kattegatt.

Vill du ta en paus har du 25 minuters bilfärd till havet med kilometerlånga
sandstränder för promenader. Uppe på Hallandsåsen finns också vandringsleder i
fantastisk natur. Kustpromenader hittar du vid Hovs Hallar på Bjärehalvön eller vid de
branta klipporna i Kullaberg, där tankarna
vandrar utmed havets horisont.
Pris per vecka: 4 750 kr februari – maj

Ackompanjemang och coaching i pianoteknik



Är du pianist och vill få inspiration i övningen genom coaching i spelteknik?
Är du sångare eller instrumentalist och vill få ackompanjemang för att känna
helheten?

Gunilla Rönnberg är utbildad pianist (6 år vid musikhögskolor Sverige och två år vid
konservatoriet i Sofia). Hon har arbetat i många år med att utveckla teknikövningar, och
jobbar också mycket med klang och musikaliskt uttryck.
Du kommer att få konkreta övningar där du lär dig använda minsta möjliga energi i ditt
spelsätt och hur du arbetar upp snabbhet i total avspänning. Du kommer att få lära dig
att få fram olika klanger, och få coaching när det gäller det musikaliska uttrycket i de
musikstycken du övar på.
Om du spelar ett annat instrument eller är sångare kan du få ackompanjemang av
Gunilla.
Coaching - pianoteknik : 500 kr/30 min
Ackompanjemang: 500 kr/30 min
Tillgång till instrument: Piano, Digital kyrkorgel.

Kontaktinformation:
E-post: gunilla.ronnberg@telia.com
Telefon: 072 55 40 888
Lärkvallens Kursgård, Örkelljungavägen 1424, 266 95 Munka–Ljungby

