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Dear Parent, 

Did you know that British International School Abu Dhabi students have access to a variety of instrumental music and dance 

lessons?  

The International Music Institute Group is proud to provide many opportunities to students, all of which substantially aid 

their development both socially and academically.  

What’s on offer? 

IMIG Music (all lessons are during school time); 

Piano (suitable for FS2-Year 13) 

Vocal (suitable for FS2-Year 13) 

Strings; Violin & Cello (Year 1+) 

Woodwind; Recorder, Flute, Clarinet & 

Saxophone (Year 5+) 

Brass; Trumpet, Horns, Baritone, Trombone, 

Euphonium and Tuba (Year 3+) 

Guitar; Classical, Acoustic, Electric, Bass & Ukulele   

(Year 2+) 

Drum Kit (Year 2+)

Price List 

Instrumental Lessons: AED1,417.50 for 10 private (1-to-1) 30-minute lessons 

How to register & pay? 

Online: https://www.musicart.ae/lesson/school-bisad  

In person: British International School Abu Dhabi, Primary School Reception 

Tuesday 26th November, 07:30-09:00  

We will accept cash, card or cheque payment 

 

Any Questions? 

If you have any questions about the lessons or if you would like to register your child for lessons, please do not 

hesitate to get in touch with us. 

 Call: 025577602 / 025554268       Email: joy@imig.ae / contact_jmi@imig.ae  

 

 

Musically Yours, 

 

Aaron Wolfe 

IMIG Management 
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 مجموعة المعهد العالمي للموسيقى  
      

 

 اولياء االمور االعزاء، 

 

يمكنهم الوصول إلى مجموعة متنوعة من دروس الموسيقى والرقص؟ المدرسة البريطانية الدولية بأبوظبيهل تعلم أن طالب   

شكل كبير في تنميتهم اجتماعيًا وأكاديميًاللموسيقى بتوفير العديد من الفرص للطالب ، وكل ذلك يساعد ب العالميتفخر مجموعة المعهد   

 

 ماذا نقدم ؟

 

 دروس الموسيقى )جميع الدروس متاحة خالل الدوام المدرسي (

  

) الصف الثالث + ( ، الباريتون ، الترومبون ، البافون والتوباالبوق ؛ النحاسية         ( 13الصف  – 2) مناسب ل مرحلة التاسيس  بيانو  

) الصف الثاني + ( ؛ الكالسيكية ، الصوتية ، الكهربائية ، باس و القيثارةالجيتار        ( 13الصف  – 2رحلة التاسيس ) مناسب ل مغناء   

) الصف الثاني + (  الدرمز                 ) الصف االول + ( ؛ الكمان والتشيلووتريات  

، الفلوت ، الكالرينيت والساكسفون الهوائية .    آالت النفخ  

لصف الخامس + () ا  

 

 قائمة االسعار

 

دقيقة( 30)( مدتها 1إلى  1) خاصة  دروس 10درهم ـ   50.1,417: الموسيقية االالت  

 

؟كيفية التسجيل والدفع  

https://www.musicart.ae/lesson/school-bisad  :على اإلنترنت 

(00:09 – 7:30) نوفمبر   26 الثالثاء؛  المدرسة البريطانية الدولية بأبوظبيستقبال المدارس اإلبتدائية، ا :شخصيا  

بطاقة أو بشيكسوف نقبل الدفع نقدًا أو   

 

؟ أسئلة أي  

 .إذا كان لديك أي أسئلة حول الدروس أو إذا كنت ترغب في تسجيل طفلك للدروس ، يرجى عدم التردد في االتصال بنا

 

025554268/  025577602: اتصل  

joy@imig.ae / contact_jmi@imig.ae  : البريد اإللكتروني 

 

 

، مع تحيات  

 

 

 آرون وولف 
 اإلدارة
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