
När unga spelare gör nutid av dåtidens  

musik händer något som pekar framåt. 

Det tycker vi är häftigt!  
 

Mozarts Vänner, MoV, engagerar sig  

för att fler barn och ungdomar skall kunna  

upptäcka den klassiska musiken.  

 

Klassisk musik åt alla!  

 

Den klassiska musiken är för oss en hel kosmos av musikstilar, från 

tidig musik till nyskriven konst- och filmmusik.  Vi vet att denna 

musik har något viktigt att tillföra vårt moderna liv.  

 

Därför vill vi bland annat skaffa fler livescener där unga får tillfälle 

att framträda och dela med sig musik av Bach, Mozart, Chopin och 

många fler. Vi tänker oss chosefria mötesplatser med fokus på 

musikens stora känslo- och klangvärld. Mötesplatser där 

självförtroende och autenticitet kan spira.  

 

Vi hittar och hyr spelplatser, vi hjälper till med 

allt från programval och konsertaffisch till 

transport av pianopallar och vi finns där som 

konstnärliga coachar. Ibland kanske vi ordnar en 

workshop eller en konsertresa.  

 

Det kostar pengar att producera arrangemang. Mycket mer än man 

tror.  

Samtidigt vill vi hålla kostnaden för unga människor låg. Här behövs 

en brygga.  Med ditt medlemskap blir du en brobyggare! 

 

Varmt välkommen du också!  

Fredrik Schützer, pianist, ordförande i MoV 

Medlemsavgiften är 100 kr per år.  

Blir du medlem nu, så räcker det till dec 2018! 

Betala in avgiften till MoVs konto på  

Sparbanken Skåne, 8313-9, 524 290 122-0 eller via Swish: 123 157 47 14.  

Viktigt! Märk inbetalningen med ditt namn! 

MoV har org nr 06802509-9097.         

 

Dina uppgifter lägger du i MoVs brevlåda på Bredgatan 25, Lund  

Eller du mailar till vår kassör Niklas Sjölund. 

Niklas_sjolund@hotmail.com  

Är du elev på LIMUS kan du lämna talongen till din lärare.  

För en familj räcker ett medlemskap.  

Vi meddelar dig löpande vad vi har för oss.  

Se också www.mozartsvanner.se  

Vill du stödja oss utan att bli medlem tar vi tacksamt emot ett bidrag! 

------------------------------------------------------------------- 

Ja tack, jag vill bli medlem i MoV, Mozarts vänner! 
För- och Efternamn:  

 

………………………………………………………………………………………… 

 
Adress:………………………………………………………….............................................. 

 

Tel: …………………………........................................ 

 
Mailadress: ……………………………………...............................................................  

Datum och underskrift:   

 

………………………..………………………………………………………...... 
Ditt medlemskap slutar automatiskt om du inte betalar din årliga medlemsavgift.  

 

mailto:Niklas_sjolund@hotmail.com
http://www.mozartsvanner.se/

