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Nytårskoncert 2015
Kære elever, familie, venner, og kollegaer
I inviteres hermed til Michael Skolens Nytårskoncert 2015
Lørdag d. 24. Januar kl. 12.00-15.00 i Tapeten, Ballerup
Magleparken 5
Her vil I kunne opleve
Mellemskolekor
Overskoleorkester
Mellemskoleorkester
5. klasses orkester
MISO (Michael Skolens Orkester)
Billetter: Børn: gratis (elever: gratis) voksne 40 kr.
Der er mulighed for at købe sandwich, kager og kaffe
Påklædning: festlig
Hjertelig velkommen til jer alle – vi håber at I vil komme og bidrage til den
gode stemning og nyde det hele i samme åndedrag.

Ikke cykle på fortovet
Vores nabo, institutionen Stokholtbuen 23, klager over at eleverne cykler
på fortovet. Dels er eleverne ved at køre institutionens medarbejdere og
beboere ned og dels er eleverne selv i risiko for at blive kørt ned af biler,
der kører ind og ud af institutionens indkørsel. Så – ikke cykle på fortovet!

Fra glemmekassen

En hue, en vante, to vanter, en pink lego-madkasse, en stemmegaffel og en
fin lille sølvring. Hvis du savner noget af det, så kig ind på kontoret!

Cafétjanser for resten af skoleåret
• Nytårskoncert d. 24. januar: 9. klasse hjælper med kørsel af
instrumenter o.a.,at sætte stole og borde op, rydde op og sælge billetter
og 8. kl. arrangerer caféen. Overskuddet herfra går til leje af salen.
• Lørdagsskole d. 14. marts kl. 8.45 – 13.00: 10. og 11. klasse.
• Plantedag lørdag d. 18. april kl. 8.45 – 16.00: 2. og 7. klasse.
• Majfest d. 9. maj kl. 10.00 – 15.00: 1. og 3. klasse.
• Sommerfest onsdag d. 17. juni kl. 17.00 – 21.00: 6. klasse.

Kalenderen
Januar
Mandag

d. 5.

Første skoledag efter juleferien

Tirsdag

d. 20.

Repræsentantskabsmøde kl. 19.00-21.00

Lørdag

d. 24.

NYTÅRSKONCERT på Tapeten i Ballerup kl. 12.00





MALEKURSUS på Vidar Skolen vinter 2015
"Hvorledes kan jeg komme til motiver, inspireret af en indre farveoplevelse og farveforståelse, i stedet for "blot" at male ud fra den vante
forestilling?"
Tema for vinterens malekursus er farve, komposition, ord og billede.
Vi arbejder med et eventyr eller en fortælling. På kurset vil vi forsøge at
finde samklang mellem stemningerne i eventyret og farverne på paletten
og på lærredet.
Dette kræver en fordybelse i farven, således at man begynder at tænke
og føle konkret i stemninger og farver. Inspiration for kurset er Goethes
og Rudolf Steiners farvelære.
Alle er velkomne.
Materialer er stort set alt med farver, men især akvarel, pastel, akryl,
collage og kul. Desuden er der mulighed for at arbejde grafisk med
linoleumssnit, ætsning og koldnål.
Tid: Tirsdage kl. 18:00 - 21:00. Datoer: 20. og 27. januar,
3., 17. og 24. februar og 3. marts.
Lærer: Claus Dahl
Pris kr. 900-.
Sted: Vidar Skolen (Håndværksbygningen, 1. sal)
Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte.
Tilmelding: clausholgerdahl@gmail.com tlf: 41 81 42 50

