
LÄSÅRET 2018/2019 

Höstterminen 2018 

Musikalresa till England 12-18 aug 

Åk 9 på musikalutbildning vid Seven Oaks 

Skolstart 20 aug 

Åk 4-6 Järla kl. 9.00- 14.00. Vårdnadshavare är välkomna vid gemensam samling på skolgården. 

Därefter skoldag för eleverna med sina mentorer. 

Åk 7  Ekliden kl. 9.00 (uppropsdag) 

Åk 8-9 Ekliden kl. 10.00 (uppropsdag) 

Matsalen serverar lunch 

Informationsmöte för föräldrar åk 7 

29 aug. kl. 18-20 i Nacka aula 

Initial information från Eklidens skolas rektorer, därefter NMK-information och avslutningsvis i 

klassrummen med elevernas handledare. 

Hemkomstkonsert i Nacka aula 30 aug kl. 19 

Elever i åk 9 presenterar delar av vad de erfarit och lärt sig vid musikalutbildningen i Seven Oaks, 

England. 

Informationsmöte för föräldrar åk 4 

3 sep. kl. 18 Järla skolas matsal 

Initialt samlas alla åk 4 föräldrar i matsalen. Därefter fortsätter Järlaklassernas föräldrar till 

klassrummen medan NMK-föräldrar får särskild musikklassinformation. NMK-föräldrar hämtas sedan 

till klassrummen där man informeras av mentorerna. 

NMKFF Klassföräldramöte i Järla skolas matsal 4 sep kl. 19-21 

Viktigt möte för alla som är klassföräldrar under läsåret 2018-2019. Föräldraföreningens styrelse, 

konsertgeneraler och NMK musikkoordinator ger information, tips och finns med som stöd när 

klassföräldragrupperna fördelar tilldelade uppdrag inför läsårets aktiviteter. Utöver detta ges tid för 

att planera egna klass- och årskursaktiviteter. 

NMKFF årsmöte 9 okt kl. 18.30 på Järla skola 

Alla NMK-föräldrar är välkomna. Möteslokalen är skyltad från Järla skolas entré. 

Repveckor inför höstkonserterna v. 41-42 

. 

Höstkonserter i Katarina kyrka 16 okt kl. 17.30 och 19.30 

åk 5-9 (Heldagsrepetition i kyrkan 15 okt under skoltid) 

Höstkonsert i Nacka kyrka 19 okt. kl. 18.00 



Elever i åk 4 sjunger sin första konsert som NMK-elever under ledning av Filip Hamber och Elisabeth 

Westlund. Konserten bjuder även på några gästartister från åk 9. 

Höstlov v.44 (29/10-2/11) 

. 

Informationsmöte om Nacka Musikklasser 7 nov kl. 18.30 

Inför antagningsprov till åk 4 inbjuder vi intresserade och deras föräldrar till möte i Järla skolas 

matsal. Sista dagen för anmälan till proven är den 9 december. 

NMK öppet hus på Järla skola 8 nov. kl. 8.30-11.30 

Vi välkomnar intresserade av NMK verksamhet till öppet hus. 

Repetitionsveckor inför Lucia- och julkonserterna v. 48-50 

. 

Heldagsrepetition i Berwaldhallen 26 nov 

Ramtid för elever 8.30-15.00 

Åk 5, 6, 8 och 9 

Luciakonsert i Nacka aula 6 dec kl. 19 

Medverkande åk 5, 6, 8 och 9 

Luciakonserter i Berwaldhallen 9 dec kl. 16 och 18 

Medverkande åk 5, 6, 8 och 9 tillsammans med sångarna Hillevi Martinpelto och Carl Ackerfeldt 

Luciakonsert i Nacka aula 12 dec kl. 19 

Medverkande åk 4, 8 och 9 

Genrepsdag inför Barnens julkonsert i Konserthuset 14 dec 

Medverkande åk 7 

Julkonsert i Maria Magdalena kyrka 16 dec kl. 15 och 18 

 

Åk 4 medverkar tillsammans med Maria Magdalena Kammarkör och Söderkårens Brass under ledning 

av dirigenten Mats Nilsson. 

13 december (ny inlagd reptid) kl. 18.30-19.30 första repetitionen tillsammans med 

Kammarkören i körsalen. 

14 december Genrep fredag kl. 18.30-20.00) 

 

 



Barnens julkonsert i Konserthuset 16 dec kl. 12, 14 och 16 

Åk 7 medverkar i denna sceniska konsert tillsammans med Fredrik Lycke och Nina Hjelmkvist som 

spelar tomtefar och tomtemor. Alla ackompanjeras av medlemmar ur Kungliga Filharmonikerna 

under ledning av dirigenten Christoffer Nobin. Föreställningens regissör är Bengt Larsson Heppling. 

Terminsavslutning 

Ekliden ( åk 7-9) 21 dec 

Järla (åk 4-6) 21 dec 

 


