
 

Aktuellt/ Kalendarium 

Läsåret 2013/2014 

Skolstart  

19 augusti Ekliden 

20 augusti Järla 

Musikresa till England 12-18 augusti 

åk 9 på musikalutbildning vid Sevenoaks School i Kent 

Informationsmöte i Nacka aula 27 augusti kl. 18:30-ca 20:30. 

Föräldrar till barn i åk 7 inbjuds till möte för att få information av Eklidens rektorer och NMK musikkoordinator. Därefter förflyttar man sig till hemklassrummet tillsammans 

med klassens handledare.. 

Musikresa till Göteborg 29- 31 augusti 

åk 6  

Konsert i Wasakyrkan (Göteborg) 29 augusti kl. 20:00 

åk 6 

Insamlingskonsert i Saltsjöbadens kyrka 4 sept kl. 19:00 

Åk 6 sjunger sakral och profan musik av  Goodall, Lennon/McCartney, Åhlén m. fl. Biljettkostnad vuxna 100 kr, barn 60 kr.  Av varje såld biljett går 20 kr  till Svenska 

kyrkans internationella hjälparbete bland barn i Syrien. Övriga konsertintäkter går till årskursens kommande musikresa. 

NMKFF klassföräldramöte 12 september kl. 19-21 

Viktigt möte för alla som är klassföräldrar under läsåret 2013-2014. Föräldraföreningens styrelse och konsertgeneralerna ger information,tips och fördelar uppdrag inför 

läsårets aktiviteter. 

NMKFF årsmöte i Järla skolas matsal 10 oktober kl. 18:30 

Höstkonsert i Nacka Kyrka 17 okt kl.19:00 

åk 4 sjunger under ledning av Elisabeth Westlund 

Insamlingskonsert i Uppenbarelsekyrkan (Saltsjöbaden) 7 nov kl. 19:00 åk 8 sjunger under ledning av Johan Holgersson 

Intäkterna går till årskursens kommande musikresa. Av varje såld biljett går 20 kr till Svenska kyrkans hjälparbete för barn i Syrien. 

Höstlov v. 44 (28 okt - 1 nov) 



Informationsmöte om NMK 19 november kl. 18:30 

Inför antagningsprov till åk 4 bjuder vi in sökande och deras föräldrar till möte i Järla skolas matsal. Sista dagen för anmälan till prov den 13 december. 

Proven äger rum under måndag - fredag vecka 2, 2014. 

NMK- Öppet hus på Järla skola 20 november kl. 08:30-12:00 

Heldagsrepetition i Berwaldhallen 6 december  

åk 5-9 

Luciakonsert i Berwaldhallen 8 december kl. 16 och 18 

åk 5-9 medverkar tillsammans med gästartisterna Margareta Bengtsson sång/harpa, Peter Asplund trumpet/sång och Mathias Algotsson piano. 

Luciakonsert i Nacka aula 10 december kl.19:00 

åk 5, 8 och 9 

Luciakonsert i Nacka aula 11 december kl.19:00 

åk 4, 6, 8 och 9 

Barnens julkonsert i Stockholms Konserthus 14 december kl. 12, 14 och 16 

Medverkande: 

Medlemmar ur Kungliga Filharmonikerna under ledning av dirigenten Mats Rondin. 

Nacka Musikklasser år 7, Anders Linder och Anita Wall 

 

En lekfull och riktigt barnslig julkonsert för hela familjen! Var med när tomtefar, tomtemor och alla de små nissarna stökar inför julen. Medlemmar ur Kungliga 

Filharmonikerna och barn från Nacka Musikklasser ger oss de klassiska julsångerna och den rätta julstämningen. *information från Konserthusets hemsida 

 


