
 

PRISER 2021-2022 
Skoleåret er delt op i 4 undervisningsperioder: 
August – oktober  fra 13.08.2021 til 24.10.2021  opkræves primo oktober 2021 
Oktober – januar fra 25.10.2021 til 9.01.2022  opkræves primo december 2021 
Januar – marts  fra 10.01.2022 til 31.03.2022  opkræves primo februar 2022 
April – juni  fra 01.04.2022 til 20.06.2022 opkræves primo maj 2022 

Individuel  
undervisning 

 Lektionslængde Pris 2021 
pr periode 

Pris 2022 
pr periode 

Individuel 20 min personlig tilmelding  20 minutter og 
KulturPlus  

1.225 kr. 1.250 kr. 

Individuel 30 min personlig tilmelding og kun efter 
indstilling fra underviser og 
godkendelse fra ledelse 

30 minutter og 
KulturPlus 

1.835 kr. 1.870 kr. 

Elitelinie personlig tilmelding og kun efter 
indstilling fra underviser og 
bestået optagelsesprøve 
 
 

40 minutter,  
KulturPlus og 
specielt målrettede 
Eliteforløb og ekstra 
undervisning 

2.300 kr. 2.345 kr. 

Spirelinie personlig tilmelding og kun efter 
indstilling fra underviser og 
godkendelse fra ledelse 
 
 

30 minutter, 
KulturPlus og specielt 
målrettede 
Fokusforløb og 
ekstra undervisning 

1.940 kr. 1.980 kr. 

KulturPlus 
Fælles musikalske 
aktiviteter 

For individuelle elever, også 
Elite- og Spireelever. Elever 
udefra kan købe guldkort (se 
under hold) 

 Gratis for 
individuelle 
elever 

Gratis for 
individuelle 
elever 

MGK Pakken personlig tilmelding og kun efter 
indstilling fra underviser og 
godkendelse fra ledelse 

Personligt tilrettelagt 
undervisningsforløb 
(sideløbende med 
alm undervisning) 

1.820 x 2 rater 
 
I alt 3.640 kr.  

1.855 x 2 rater 
 
I alt 3.710 kr.  

Klippekort For elever fra 25 år og op 10 gange á 30 min 2.945 kr.  3.000 kr.  

 

Hold Antal elever på 
holdet 

2021  
pr periode 

2021  
pr periode 

Hold 30 minutter 3 - 5 550 kr.  560 kr.  

DUO hold 30 minutter 2 915 kr.  930 kr.  

Hold 60 minutter 6 - 10/12  550 kr.  560 kr.  

Hold 90 og 120 minutter 9 - 15  og  12 - 18 550 kr.  560 kr.  

Kor, bands og betalingsensembler  Forskelligt 335 kr. 340 kr. 

Voxeværk Forskelligt 200 kr. 205 kr. 

KunstTamTam (14 gange)  455 kr. 465 kr. 

KulturPlus Guldkort (kun betaling 2 gange årligt)  330 kr. 340 kr. 

Lungekor (kun betaling 2 gange årligt) 
Efterår 2021 er 10 gange – forår 2022 er 15 gange 

 380 kr. 585 kr. 
 

 
Ensembler: 
Er gratis for alle, men skolens elever har fortrinsret til 
pladserne 

Young Brass              Klassisk Klub 
Stryge Orkester 
Orkesterklub  (kun for elever fra Niels Ebbesen Skolen) 

 

Leje af instrumenter 2021 pr periode 2022 pr periode 

Lejer er fuldt ansvarlig for instrumentet i lejeperioden også i forhold til 
forsikringsskader/tyveri 

330 kr. 
 

340 kr. 

 


