
MUSIK
UNDERVISNING

- for børn og voksne -
- for begyndere og øvede -

TROMMER/PERCUSSION
KLAUS THRANE

Du bestemmer selv hvad 
undervisningen skal bestå af.

Stikkontrol, koordinering, lære 
nye rytmer og fills, dobbeltpedal.
Spil med hot rods og brushes. 
Har kendskab til gængse genrer:
Rock, jazz, latin, blues, folk.

Jeg underviser også i percussion.
Congas, bongoes, cajon o.l.

Du kan også prøve, hvordan der er, 
at indspille I et professionelt
lydstudie. Det kræver dog min. 2

timer. 

FLØJTE – HARPE
TINE LILHOLT

Tværfløjte, tinwhistle, blokfløjte
 og Keltisk harpe.

PRISER 
Det er svært at lave faste

priser, da mange af
aktiviteterne afhænger 
af flere omstændigheder. 

Hvor mange, hvor meget, hvor
lang tid, hvor henne o.s.v.

Så ring eller skriv og få et 
godt tilbud.

TEAMBUILDING/
WORKSHOP

med trommer
Hvis I er en gruppe, der skal 

rystes sammen og prøve 
at opleve, hvad der sker når man 
skal indøve og fremføre et stykke

musik for trommer og slagtøj.

Her er alle lige!
Sociale, faglige, økonomiske 
og evt. andre forskelligheder
bliver glemt for en stund.

Varighed 2 timer.

Kan, efter aftale, kombineres med 
lidt at spise og drikke.

CLINIC 
med Klaus Thrane

Klaus fortæller om sit lange liv 
som professionel  trommeslager 
og demonstrerer trommernes 

mangfoldige musikalske udtryk.
Vi kommer omkring livet på 

landevejen, indspilning af musik 
og hvad der i øvrigt kræves
 for at virke som musiker. 

Du er også meget velkommen til at
stille spørgsmål. 

Kan, efter aftale, kombineres 
med lidt at spise og drikke.

Ovenstående aktiviteter, kan også
foregå “ud af huset”.

TINE LILHOLT
KLAUS THRANE

FRITIDS TILBUD

Galleri
Malekurser
Koncerter

Teambuilding
Musikundervisning

Lydstudie
Booking af musik



GALLERI
 TINE LILHOLT 

Her kan købes malerier, postkort,
plakater og CD´er.

Galleriet har ikke faste 
åbningstider, så ring eller skriv 

og lav en aftale med Tine.

MALEKURSER
Tine laver både længerevarende og
korte kurser, både for børn og 

voksne og for begyndere og øvede. 

KONCERT MED VIDEO 
Tine og Klaus har udviklet et nyt
koncept, kaldet “musik-malerier”, 
hvor videoer med Tines billeder 
vises på storskærm, samtidig med 
at vi begge spiller Tines musik, 
som er komponeret specielt til 

disse billeder.
Det er en fantastisk  

(fler)sanselig oplevelse. 

BLANDET PAKKE
Virksomheder, institutioner,
foreninger og andre grupper, 
kan komme på besøg og blande
deres egen, helt specielle
pakke, ud fra vores mange

spændende tilbud. 

  THRANE STUDIET
Ud over at lave “almindelige”

musikindspilninger, kan studiet 
også bruges til arrangementer 

af mere social karakter.
Her kan I prøve hvordan det er at

indspille I et professionelt
lydstudie.

Vælg en sang og kom så i studiet og
bidrag med Jeres indsats. Vocal, 
kor, guitar o.s.v., alt efter 

Jeres evner.
Velegnet til bl. a. polterabend.

BOOKING AF MUSIK 
TIL KONCERTER, FESTER 
OG ANDEN UNDERHOLDNING.

Klaus spiller med og står for
planlægning af et stort antal

professionelle musikere og bands i
mange forskellige genrer. 

Klaus kan levere musik til, 
stort set, en hver form for

underholdning og målrette den 
præcist til dit arrangement.

MUSIKALSK INDSLAG 
MED TINE OG KLAUS

Du kan bestille Tine og Klaus til 
at underholde i op til 45 min. 
til en privat fest, reception,

fernisering, kursus o.l.
Vi spiller en blanding af Tines

kompositioner blandet med dansk og
irsk folklore.

Det er en meget varieret musikalsk
oplevelse, serveret med varme og 
humør og som får mange rosende ord,

fra dem der har oplevet det.

TINE LILHOLT

Musiker, komponist og 
billedkunstner.

Mobil: 21 46 60 37
Mail: tine@tinelilholt.dk
Web: WWW.TINELILHOLT.DK
WWW:MUSIKOGFARVER.DK

KLAUS THRANE

Professionel trommeslager 
igennem ca. 40 år.
Mobil: 21 44 54 27

Mail: thranestudiet@gmail.com
Web: WWW.KLAUSTHRANE.DK
     WWW.THRANESTUDIET.DK

BÆKKEDALSVEJ 1
9520 SKØRPING

(DEN GAMLE SKOLE, GL. SKØRPING)
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