Kulturskolans elever svarar på frågan:

Vad är det bästa med Kulturskolan?
”Att det finns så mycket att välja på.
Man får nya vänner. Man får vara med
i föreställningar.”

”Friheten att kunna uttrycka sig med musik.”

”Möjligheten att få spela med andra
och att få träffa nya kompisar.”

”Stråkinstrument spelar inte alltid själva,
utan man kan blanda olika instrument och
få nya kompisar.”

”Det är trevligt, bra lokaler och det är alltid kul att spela”

Välkommen till
Kulturskolan!
I denna folder hittar du information om vilka
ämnen och kurser vi erbjuder alla barn och
ungdomar i Svalövs kommun. Hos oss finns det
mycket att välja på - musik, dans, teater, film och
kurser för de yngsta.
Kulturskolan hittar du på Skolgatan 18 i Svalöv,
i samma byggnad som Linåkerskolan.
På vår hemsida kan du hitta ännu mer
information om vår verksamhet:
www.svalov.se/kulturskolan
Läs om hur du anmäler dig längst bak i denna
folder.
Vi ser fram emot att träffa dig!
Kulturskolans personal

Du som väljer att spela ett instrument på Kulturskolan får
 lära dig många olika låtar och prova på olika musikstilar
 lära dig spel-/sångteknik, musikteori och utveckla ditt gehör
 spela/sjunga solo och tillsammans med andra i orkester/kör
 framträda inför publik på föreställningar och konserter
 undervisning under 28 lärarledda tillfällen per läsår.
De flesta instrument går bra att börja spela när du börjar skolan (från 6 år)
men vid vissa instrument har vi angivit en rekommenderad ålder.
TRUMPET

TUBA

Trumpeten är det
minsta instrumentet i
bleckblåsfamiljen och
används i de flesta
musikstilar t ex jazz, soul och pop.

Tuban är
bleckblåsfamiljens
största instrument
och på den spelas
de djupaste tonerna.
Från 9 år.

TROMBON
Bleckblåsfamiljens
äldsta instrument.
Man ändrar ton
genom att dra i draget.

VALTHORN
Valthornet är känt för
sin vackra klang. Förr i
tiden användes
valthornet som signalinstrument vid jakt.

BARYTON
Baryton är en tuba av
mindre modell som har
ungefär samma tonomfång
som en trombon. Kallas
ibland tenortuba eller
eufonium.

PIANO

SLAGVERK/TRUMMOR

I pianoundervisningen får du lära dig att
spela ackord och melodier efter noter
samt utveckla dina musikaliska
färdigheter och din kreativa förmåga.

På Kulturskolan spelar vi först och
främst trumset men även andra sorters
trummor och slagverksinstrument ingår.

KEYBOARD
Keyboard är
ett mångsidigt
instrument där
du sköter både
komp och
melodi. Keyboard kan du spela såväl
solo som i olika ensembler. Från 8 år.

GITARR
Den akustiska
gitarren finns
med antingen
nylon- eller
stålsträngar. På gitarr kan man spela
både melodier och ackompanjemang.

ELGITARR
Elgitarren har
stålsträngar och
behöver kopplas in i
en förstärkare.

Vi jobbar med
notspel, teknik,
gehörsspel och
improvisation och lär
oss många olika
trumkomp.
Kulturskolan har inte trummor till
uthyrning, fastnar man för
slagverk/trummor bör man skaffa ett
eget trumset. Från 8 år.

FIOL
Fiol, eller violin, är
minst i stråkfamiljen
och har en ljus och
vacker klang. Alla
stråkinstrument kan
spelas både i orkester och solo.

ALTFIOL
Altfiolen (viola) är lite större än fiolen
men näst minst i stråkfamiljen. Den har
en mörkare klang än fiolen. Från 9 år.

ELBAS

CELLO

Elbasen har fyra
tjocka stålsträngar och
behöver precis
som elgitarren en förstärkare.

Cellon kallas också för
violoncell och är större än
fiol och altfiol, men alla
stråkinstrument tillverkas
i olika storlekar och
fungerar därför bra för
både stora och små att spela.

Från 8 år.

När man spelar cello sitter man ner.
Tonen är varm och fyllig.

SÅNG

KLARINETT

Sång - ett instrument i kroppen! I sångundervisningen får du lära dig att
använda din röst både solo och i grupp.
Vi tränar bland annat andningsteknik,
tonbildning, gehör och att sjunga sånger
från olika stilar.

Klarinetten är ett
träblåsinstrument med klar
ton och stort tonomfång.
Den är lätt att bära och får
plats i en ryggsäck.
Från 8 år.

Vi erbjuder sånggrupp för barn i
åldern 6-9 år och
från 10 år sker
undervisningen
enskilt eller i mindre grupper.

SAXOFON

BLOCKFLÖJT
Blockflöjten är ett
blåsinstrument som är
gjort av trä men finns
också i plast.
Instrumentet trivs bäst
med andra tonsvagare
instrument som fiol och
gitarr, eller andra blockflöjter t ex i en
blockflöjtsensemble.

TVÄRFLÖJT
Tvärflöjten är ett solo- och
orkesterinstrument som tillhör
träblåsfamiljen. Med sin varma och
vackra klang är det ett populärt
instrument inom de flesta musikstilar.
Från 8 år.

Saxofon är ett lättblåst och
ljudstarkt träblåsinstrument
med varm klang. Fingertekniskt är den lättare att
spela än klarinetten men
något tyngre att bära.
Från 8 år.

POP & ROCKSKOL AN
I Pop & Rockskolan spelar vi olika
musikstilar oftast med tonvikt på pop &
rock. Grupperna är indelade efter ålder
och består av fyra till sex elever.
De vanligaste instrumenten som
används är trummor, elbas, elgitarr,
keyboard/piano och sång. I nybörjargrupp roterar vi oftast runt på dessa
instrument, men det kan också bli så att
medlemmarna spelar ett och samma
instrument, om det faller sig naturligt i
gruppen.
I nybörjargrupp finns
inga krav på
förkunskaper. I
fortsättningsgrupp är
det bra om man har
en del erfarenhet på sitt instrument.
Från 8 år.

Du som väljer att dansa på Kulturskolan får
 använda kroppen som ett berättande redskap
 lära dig koreografi och dansteknik genom motoriska och styrkande
övningar, utmaningar och lekar
 framträda inför publik på föreställningar och uppvisningar
 undervisning under 28 lärarledda tillfällen per läsår.
Dansgrupperna är indelade efter ålder. Danssalen ligger i
Heleneborgshallen.
Från 6 år.
BALETT
Klassisk balett för nybörjare i alla åldrar. Du kommer att få dansa till både
klassisk och modern musik och lära dig balettens teknik och uttryck.
SHOW- OCH JAZZDANS
Prova på olika dansstilar i en fartfylld och lekfull
gemenskap!

Du som väljer teater på Kulturskolan får
 uppleva många spännande äventyr i en härlig gemenskap
 jobba med övningar, teaterlekar och improvisationer och använda dig
av kropp, röst, musik och rytmik
 skriva manus tillsammans och arbeta med färdig text
 skapa egen rekvisita
 framträda inför publik på föreställningar och arrangemang
 undervisning under 28 lärarledda tillfällen per läsår.
Teatergrupperna är indelade efter ålder.
Teatersalen ligger i före detta
Månsaboskolan.
Från 6 år.

Du som väljer film på Kulturskolan får
 lära dig grunderna i att spela in och redigera rörlig bild
 gå igenom hur man spelar in med kamera och mobil
 lära dig hur man får till ett bra ljus och ljud på ett
enkelt sätt
 redigera egna inspelade filmer i enklare
redigeringsprogram
 gå igenom hur man startar upp sin egen YouTubekanal
 testa på trickfilmning, hur man spelar in en intervju,
spela in egna kortfilmer och mycket mer
 undervisning under 28 lärarledda tillfällen per läsår.
Filmgrupperna är indelade efter ålder.
Från 10 år.

På Kulturskolan finns två kurser för yngre barn. Kurserna består av 10
tillfällen och terminsavgiften är 450 kr.

PROVA PÅ KULTURSKOLAN
På kursen Prova på Kulturskolan får du
under två terminer en introduktion till hela
Kulturskolan. Du får testa alla våra olika
ämnen och träffa våra lärare. Efter två
terminer är du garanterad en plats på
något ämne hos oss.
Ålder 6-8 år.
RYTMIK
På rytmiken deltar barn och föräldrar
tillsammans i grupp. Vi sjunger, rör oss till
musik och spelar rytminstrument. Vi tränar
upp gehör och motoriska färdigheter.
Ålder ca 3-5 år.

ANMÄLAN
Du som vill börja på Kulturskolan anmäler dig via Svalövs kommuns e-tjänster som du
når från vår hemsida: www.svalov.se/kulturskolan
Vi tar i första hand in nya elever i samband med terminsstart på hösten och våren.
Efter anmälan placeras du i kö. Så snart det finns plats på något av dina valda ämnen
kontaktar Kulturskolan dig. Det finns möjlighet att delta i mer än ett ämne.
När du tackat ja till en plats på Kulturskolan är du skyldig att betala terminsavgift.
Om en elev vill säga upp sin plats innan terminens slut ska vårdnadshavare meddela
respektive lärare. Om avanmälan sker senast 25 september på höstterminen
respektive 10 februari på vårterminen betalar man halv terminsavgift, därefter hel
terminsavgift.
Uppsägning av plats inför kommande termin sker senast 15 december inför
vårterminen och senast 15 maj inför höstterminen.
Ingen återanmälan behövs inför ny termin för ett ämne du redan deltar i.

AVGIFTER
 Terminsavgift per ämne/instrument: 900 kr. Medverkan i orkester är kostnadsfri
om du deltar i Kulturskolans instrumentalundervisning.
 Syskon till fullt betalande elev betalar endast halv avgift: 450 kr/termin.
 Terminsavgiften för Kurser för de yngsta (10 tillfällen) är 450 kr.

HYRA INSTRUMENT
De flesta instrument finns att hyra till en kostnad av 400 kr/termin.

VILL DU VETA MER?
Besök vår hemsida: www.svalov.se/kulturskolan eller kontakta oss via
e-post: kulturskolan@svalov.se

