Engerdal

kulturskole

«Vi som jobber i Engerdal

Engerdal kulturskole

kulturskole ønsker alle barn og
unge i kommunen hjertelig
velkommen som elev hos oss .»

Skoleveien 17,
2440 Engerdal
Tlf 97401262

~ Rektor Vidar Birk

Vidar.Birk@engerdal.kommune.no

www.engerdal.kommune.no

Opplæring som tilbys

«Vi underviser
ikke bare på

•

Fiolin, bratsj, cello, kontrabass

•

Saksofon, kornett, trompet

instrumentet ditt.

•

Gitar (el-gitar), bass (el-bass)

•

Slagverk/trommer,

•

Sang

•

Piano/keyboard

Vi kan hjelpe med
å oppfylle
musikkdrømmene

Kulturskolen
Kulturskolen skal gi opplæring av høy
faglig og pedagogisk kvalitet til alle barn
og unge som ønsker det. Formålet med
opplæringen er å lære, oppleve, skape og
formidle kulturelle og kunstneriske uttrykk.
Kulturskolen er en sentral del av den
sammenhengende utdanningslinjen som kan
kvalifisere elever med særlig interesse og
motivasjon til opptak i høyere kunstfaglig
utdanning. Opplæringa skal bidra til barn og
unges danning, fremme respekt for andres
kulturelle tilhørighet, bevisstgjøre egen
identitet, bli kritisk reflekterende og utvikle
egen livskompetanse.
Kulturskolen tilbyr sin undervisning etter
ordinær skoletid. Vi tilbyr også undervisning
i SFO-tid.
Priser
•

Elevplass pr skoleår: 2309,-

•

40% moderasjon flere plasser/søsken

•

Instrumentleie pr år: 400,- (gjelder kun
dersom du ønsker å leie instrument)

Individuell undervisning:

Gruppeundervisning:
•

Musikklek – 1.-2. trinn

dine hvis du

•

Dans/folkedans – 1.-4. trinn

•

Barnekor – 3.-5. trinn

forteller litt om

•

Kulturskoleorkester – 5..-10. trinn

•

Band/rockeband – fra 5. trinn

•

Gitarkurs – 18 år og eldre

hvilken type
opplevelse du

Info nye tilbud høsten 2020:

ønsker.»

Musikklek – tilbud til alle elever på 1.-2. trinn.
Elevene blir kjent med kulturskolens tilbud
gjennom sang, rytmelek, spill på instrumenter og
bevegelse/dans til musikk.
Kulturskoleorkester – samspillstilbud til alle
elever i kulturskolen fra 5. trinn. Tilbudet gjelder
alle elever som spiller et instrument i
kulturskolen (gjelder også sang).
Dans/folkedans – danseopplæring for elever på
1.-4. trinn. Etter 4. trinn kan elevene fortsette i
Engerdalsringen som har et tilbud fra 5. trinn.
Gitarkurs – 18 år og eldre. Grunnlegende
gitarspill med fokus på akkorder og rytmer.

Påmelding skoleåret 2020/2021
NB! Påmeldingsfrist 1. juni.
Du kan søke om plass på Engerdal
kommune sin nettside. Eller på adressen:
https://noengerdal.speedadmin.dk/tilmeldi
ng#/

