Piano,Keyboard/synth
Klassisk gitar, el-gitar, el-bass
Slagverk, xylofon
Fiolin
Blåseinstrumenter; trompet, klarinett,
tverrfløyte
Sang

Produksjoner
Vi arrangerer mange flotte konserter,forestillinger og utstillinger i løpet av
året! Noen eksempler:
Elevens aften i Kulturkafèen
Teaterforestilling i kulturhuset

NES KULTURSKOLE
Adresse
P.B.114 Rådhuset
2151 Årnes
Besøksadresse: Nes rådhus

NES KULTURSKOLE

Vi tilbyr undervisning på følgende
instrumenter:

Vår visjon:
Inspirasjon og mestringsglede!

Telefon: 63911253/55
Telefaks: 63911234
E-post: kulturskolen@nes-ak.kommune.no

Konsert på hovedscenen under
Årnesdagene m.m.

FN`s barnekonvensjon, punkt 31 sier:
Barnet har rett til hvile, fritid og lek, og til
å delta i kunst og kulturliv.

NYHET:
Mac Video!
Film og redigering på
Mac
www.nes-ak.kommune.no
Du finner kulturskolen underKultur og Fritid

NES KULTURSKOLE, Musikk, Dans, Drama, Kunst og Film

Babytilbud!
Tumleplassen! Musikk i livets begynnelse. Kurs for
foreldre og barn i alderen 0-3 år. Vi synger og
danser til kjente og kjære sanger i gruppe.
Månedens bilde

Allkultur! 1.-4.trinn
Malt av :

Julia Andrea
Rønning

Nes kulturskole tilbyr undervis-

Sesam og Scenekunst er våre allkulturtilbud
Her får du litt av hvert av teater, kunst, sang,
dans og musikk!

Band, musikkundervisning!

Vi tilbyr rimelig utdanning til deg

Enetimer på et instrument
Rockeverksted med bandundervisning
Gitarkurs på klassisk gitar, eller el-gitar

som enten vil ha en fin hobby,

Film og visuell kunst!

eller ønsker en karriere innen

Mac Video. Film og redigering
Tegnekurs for 1.-4.trinn
Tegne og maleskole! ( fra 5.trinn)

ning til barn, ungdom og voksne.

kunst og kultur.

Kultur hele livet!
Sang,dans,musikal,teater!
Du kan gå i kulturskolen selv om
du er voksen! Vi har ”jeg kan ikke

Enetimer i sang. Kor for voksne.
Fameskolen! Timer i sang og dans!
Mikroteateret for deg som vil bli skuespiller!

synge”-kor som er forbeholdt
voksne. Det heter ”Mitt kor”.

Kortere kurs
Gitarkurs: gunnkurs og vid.gående kurs, vise/pop

har vi ingen øvre aldersgrense!

Velkommen til Nes kulturskole!

Påmelding til Nes kulturskole
På kommunens hjemmeside: www.nes-ak.kommune.no
finner du kulturskolen under kultur og fritid. Der ligger det
link til elektronisk søknadsskjema. Du kan også ringe
kulturskolen og be oss sende skjema pr. post. På
kulturskolens sider finner du også mer informasjon om
priser, tilbud, vedtekter , tidspunkt for oppstart, m.m

Du kan også melde deg på MacVideo og gitarkursene våre. Her

LITT OM NES KULTURSKOLE:
Nes Kulturskole holder til på Årnes gml. Skole i
Årnes sentrum. Vi tilbyr også undervisning på
noen av skolene i bygda, slik som tegnekurs,
Sesam og pianoundervisning.
Målgruppen er fra 0 år og oppover, med hovedvekt på barn og unge. Det kreves i utgangspunktet ingen forkunnskaper. Her kan du få opplæring helt fra bunnen av. Som en del av undervisningen inngår deltakelse på våre arrangementer
og forestillinger.
En del av tilbudene betinger et visst antall påmeldte for å bli satt i gang.
Kjøp av noter/materialutgifter kommer i tillegg
til kursavgiften for noen av aktivitetene.
De fleste tilbudene følger skoleruta for grunnskolen i Nes.

MacVideo! Du lærer å gjøre gode filmopptak, samt
redigeringsarbeid på Mac.
”Mitt Kor”. Kor for voksne som liker å synge med
sitt nebb.

Velkommen til Nes kulturskole!

