ANMÄLAN
Kulturskolans kurser
Läsår: …2018/2019…………………
Blankettanvisning

Skickas till:

Ansökan lämnas till Kulturskolan

Hällefors kommun
Kulturskolan
712 83 Hällefors

Uppgifter elev
För- och efternamn

Personnummer ååmmdd-xxxx

Gatuadress

E-postadress

Postnummer och ort

Skola

Personnummer på inskrivna syskon * se sid 2

Klass Mobilnummer

KursutbudVäljer du bild, dans, teater eller sång i mindre kör placeras du in i en grupp efter ålder.
Valhalla åk 2-5

Sång i mindre kör åk 2-gymnasiet

Piano åk 3-gymnasiet

Bild åk 2-gymnasiet

Sång enskild åk 6-gymnasiet

Keyboard åk 3-gymnasiet

Dans åk 2-gymnasiet

Fiol 5 år -gymnasiet

Gitarr åk 3-gymnasiet

Filmverkstad åk 6-gymnasiet

Altfiol åk 2-gymnasiet

Elgitarr åk 3-gymnasiet

Keramik och form 6-gymnasiet

Cello åk 2-gymnasiet

Elbas åk 3-gymnasiet

Teater åk 2- gymnasiet

Nyckelharpa åk 3-gymnasiet *

Slagverk åk 3-gymnasiet

Teater- och dansensemble åk 6-gymn.

* Se kursbeskriving stråkinstrument.

Pop- och rockskola åk 3-gymnasiet

Kortkurser 10 gånger per termin
Kulturskoleverkstad åk f-2

Digitalt musikskapande åk 6-gymn.

Behöver du hyra instrument?
Ja

Nej

Arrangörskurs åk 6-gymnasiet

Allergier/specialkost
Nej

Övrigt

Ja……………………………….

……………………………………………….

Samtycke
Ja, jag samtycker att ovan namngiven elev åker bil eller buss (med bilbälte) inom kulturskolans verksamhet.
Nej, jag samtycker inte att ovan namngiven elev åker bil eller buss (med bilbälte) inom kulturskolans verksamhet.
Ja, jag ger mitt tillstånd till att kulturskolan får publicera bilder/filmer av ovan namngiven elev i informationsmaterial, i trycksaker
och på webb.
Nej, jag ger inte mitt tillstånd till att kulturskolan får använda bilder/filmer av ovan namngiven elev i informationsmaterial, i
trycksaker och på webb.

Uppgifter och underskrift vårdnadshavare
Ort och datum

Telefonnummer

Namnteckning

Mobilnummer

Namnförtydligande

E-post

E-post

Organisationsnr

Hällefors kommun

anna.eriksson@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Bankgiro

PlusGiro

Kulturskolan
712 83 Hällefors

Sikforsvägen 19-21
Hällefors

0591-641 83
0591-641 41

193-8950

11808-3

Kursbeskrivningar
Valhalla
Valhalla är en fritidsklubb för åk. 2-5 som är integrerad med Kulturskolan i Hällefors.
På Valhalla har eleverna möjlighet att utöva kultur och fritidsaktiviteter på ett lekfullt sätt.
Vi har öppet på tisdagar, onsdagar och torsdagar kl14.00–16.30 ca 50 tillfällen per termin.
Bild och form
Vi provar olika tekniker och material inom målning, foto, teckning, rörlig bild och skulptur. Fokuset ligger på det egna skapandet,
teknik och utforskande av material. Du placeras i en grupp efter din ålder. Varje termin avslutas med en utställning eller ett projekt.
Dans
Här blandar vi olika dansstilar och dansglädjen är i fokus. Vi tränar danssteg, koordination, rytm och eget skapande. Du placeras i
en grupp efter din ålder.
Filmverkstad
Vi lär oss filmens språk genom att göra kortare och längre filmer tillsammans i grupp. Vi leker oss fram i olika genrer och olika
tekniker. Ibland skådespelar vi själva, ibland samarbetar vi teaterensemblen. Vi lär oss t ex filmfoto, manus, klippning, ljudläggning
och effekter. Från åk 6.
Keramik och form
Här erbjuds en fördjupning i formgivning. Vi drejar, glaserar, skulpterar och bygger av återvunnet material. Vi fokuserar på tekniker
och eget skapande. Kursen erbjuds åk 5-gymnasiet.
Teater
Genom teaterlek, övningar, improvisationer och utifrån enklare manus skapar vi tillsammans föreställningar som vi visar för publik.
För nybörjare. Du placeras i en grupp efter din ålder.
Teater- och dansensemble
Här får du som har tidigare erfarenhet av teater eller dans och går i åk 6-gymnasiet börja. Ensemblen samarbetar med andra
konstformer inom kulturskolan såsom musik, filmverkstadoch bild o form. Målet är att producera en större föreställning.
Stråkinstrument
Vill du lära dig fiol, altfiol och cello får du spela visor, folkmusik, klassisk musik enskilt och tillsammans med andra.
*För nyckelharpa är antalet hyrinstrument begränsat viket innebär att du kan få stå i kö om du inte har en egen nyckelharpa.
Piano och keyboard
Utgår ifrån dina intressen och önskemål. Förutom att du får med dig spelmässigt grundläggande praktiska och teoretiska
kunskaper får du också en inblick i olika möjligheter som keyboard och piano bjuder på. Du får prova både gehörsspel och
notläsning i olika typer av musik.
Pop- och rockskola
Vi börjar med en kort genomgång av de instrument som ingår i kursen pop- och rockskolan, sedan får du enskilda lektioner och
placeras därefter in i en passande grupp. Väljer du ett instrument ingår även ensemblelektioner.
Sång enskild
På sånglektion får du som går i åk 6 och upp till och gymnasiet träna din röst och sjunga låtar du väljer ut
tillsammans med din sånglärare. Ibland tränar vi med mikrofon och musikbakgrund eller akustiskt komp.
Sång i mindre kör
Vi sjunger allt från poplåtar och melodifestival till traditionella låtar.
För alla barn i åk 2–5. Samt för åk 6-gymnasiet.
Kulturskoleverkstad
Här får du som är 6–8 år prova på teater, musik, dans och bild. Vi träffas 10 gånger per termin och sista gången visar vi upp det vi
gjort under kursen.
Digital musikverkstad
Med datorn som instrument och verktyg skapar vi egen musik på olika plattformar.
Vi arbetar i grupp från åk 6.
Arrangörskurs
En kurs där ni kommer lära er om projektplanering, projektledning samt tillvägagångssätt för att arrangera event, såsom festivaler,
konserter, utställningar mm. Målet är att både praktiskt och teoretiskt kunna anordna ett event på egen hand. För åk 6–gymnasiet.
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Anmälningsinformation
Undervisningen
Undervisningen sker vid minst 28 tillfällen efter skoltid under läsåret och sker på Kulturskolan. Vid
terminsstart kallas varje elev av respektive lärare. Om vi inte kan erbjuda en plats placeras eleven i kö och
vi kontaktar er när det finns en ledig plats. Har eleven deltagit tre möjliga gånger debiteras avgiften för hela
året/terminen.
Frånvaro
Vikarier ersätter i möjligaste mån vid lärares frånvaro. Vid studiedagar och lov är ordinarie undervisningen
inställd. Elev som utan giltigt skäl uteblir mer än tre gånger i följd förlorar sin kursplats. Om en elev
bestämt sig för att sluta görs avanmälan via läraren och ifylld blankett med målsmans underskrift.
Uthyrning av musikinstrument
Kulturskolan hyr ut instrument i mån av tillgång, i första hand till nybörjarelever. Kostnaden är 200kr/läsår.
Ta gärna kontakt med respektive lärare om ni planerar att köpa ett instrument.
Avgifter
Avgiften betalas via faktura som ni får hemskickad i slutet av terminen.
Yngre syskon till instrumental-/sångelever betalar halv avgift på musikinstrument/enskild
sångundervisning. Ange därför syskons personnummer på anmälningsblanketten.
Fritidsklubb Valhalla

250kr/termin

Kurser
Bild
250kr /läsår
Dans
250kr
Teater
250kr
Film
250kr
Sång i mindre kör
250kr
Keramik och form
250kr
Kurser musik/enskild undervisning
Pop- och rockskola
600kr/läsår 300kr/termin
Samtliga musikinstrument 600kr
Enskild sång
600kr
Kortkurser 10 träffar per termin
Kulturskoleverkstad
125kr/termin
Digitalt musikskapande 125kr
Arrangörskurs
125kr
Kalendariet, kontaktuppgifter och blanketter finns på vår hemsida: www.kulturskolan.hellefors.se
Välkommen att kontakta oss!
Anna Eriksson
Kulturskolechef
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