SOTENÄS KULTURSKOLA
UPPLEVELSEVERKSAMHET
OM KULTURSKOLAN
Kulturskolan tillhör Utbildningsnämnden och följer grundskolan
vad gäller läsårstider, studiedagar
osv. Undervisningen sker på respektive skola under skoltid eller i
Kulturskolans lokaler efter skoltid.
Speltid som äger rum på dagtid
läggs i samråd mellan musiklärare, klasslärare och elev.
Elever som spelar under skoltid
går ifrån ordinarie undervisning
ca 20 minuter/vecka. Detta innebär att den garanterade tiden för
skolverksamheten tas i anspråk.
Någon kompensation för den
uteblivna undervisningstiden utgår ej och detta godkännes med
denna anmälan till Kulturskolan.
Kulturskolechef
Kent Nord
kent.nord@sotenas.se

SAMVERKANSPARTNERS
• Danspoolen Vänersborg

www.vanersborg.se/uppleva--gora/kultur/dans/danspoolen-vanersborg.html

•

Gerlesborgsskolan

http://gerlesborgsskolan.se

VÄLKOMMEN KONTAKTA OSS
Sotenäs Kulturskola, 456 80 Kungshamn
Telefon 0523-66 46 12
Epost
kulturskolan@sotenäs.se
www.sotenas.se/kulturskola

VÄLKOMMEN TILL SOTENÄS KULTURSKOLA UPPLEVELSEVERKSAMHET
ORKESTER/ENSEMBLE
När din lärare anser Dig mogen för
det erbjuds Du plats i någon av våra
orkestrar/ensembler.
DANS
På danslektionerna arbetar vi med
rörelser till olika rytmer, kroppsmedvetenhet, samarbetsförmåga och det
egna uttrycket. Fantasi och kreativitet
är ständigt närvarande där svårighetsgrader är anpassade till elevers kunskaper och förmågor.
D1 4-6 år		
40 minuter
D2 Årskurs 1-2 45 minuter
D3 Årskurs 3-4 60 minuter
D4 Årskurs 5-6 60 minuter
D5 Årskurs 7-9 75 minuter

BRASSLEK
Här har du möjlighet att spela bleckblåsinstrument. Trumpet, trombon och
baryton. Detta gör vi under lekfulla
förhållanden tillsammans med andra.
Vi lär oss noter och varvar undervisningen med rörelser och lekar.
Från årskurs 2.

SÅNG
Kanske vill du sjunga senaste hitlåtarna från någon av dina favoritartister eller möjligtvis en favoritlåt
från förr? Vi utgår från dina egna
önskemål!
Gruppundervisning årskurs 3-6,
enskild undervisning från årkurs 7.

ÖVRIGA ÄMNEN
• Träblås
(Klarinett, saxofon, tvärflöjt)
• Bleckblås
(Trumpet, trombone, baryton)
• Gitarr, Trummor, Fiol
UTHYRNING AV INSTRUMENT
Kulturskolan hyr ut stråk- och
blåsinstrument i mån av tillgång.
Tredjeklassare har förtur att hyra
våra instrument.

KEYBOARD
Keyboard är ett mångsidigt instrument
där du spelar både komp och melodi.
Du får lära dig att spela efter noter
och ackord samt utveckla dina musikaliska färdigheter och din kreativa
förmåga. Undervisningen sker i grupp.
Från årskurs 3.

BLOCKFLÖJT
Vi busar och umgås samtidigt som
vi lär oss grunderna i musik. Undervisningen sker i grupp. Instrument
och spelbok ingår i terminsavgiften.
Från årskurs 2.

Ett alternativ till eget instrument
kan också vara att hyra eller
hyrköpa ett instrument via en
musikaffär.

ANMÄLAN

Anmälan till Kulturskolan görs på
bifogad blankett senast 8 januari
2020.
Anmälan till dans och konst görs
via hemsidan.

AVGIFTER PER TERMIN
Tom Åk 3
Åk 4-9

1:a barnet 2:a barnet 3:e barnet
350 kr
300 kr
0 kr
700 kr
600 kr
0 kr

Blockflöjt 350 kr inkl. bok och instrument
Brasslek

350 kr

Dans

Tom Åk 3
Åk 4-9

Konst

500 kr

350 kr
700 kr

Hyra av instrument per termin 0 kr.

