
KULTURSKOLEN, skoleåret 09/10

Vi har følgende tilbud til våre elever:

* Film,video,redigering 8. – 10.kl Lærer: Åge-Martin Jensen

* Drama 2. – 4. kl. Lærere: Marit Olsen og Johanne Hermansen

* Drama 5. – 10. kl. Lærer: Marit Olsen og Johanne Hermansen

* Piano 3. –10. kl Lærer: Stephen Jones

* Korps 3. – 6. kl Lærer: Maria Sotkajærvi

* Band 7. – 10. kl Lærer: Ståle Johansen og Erik Songe Møller

Kulturskolen har sine aktiviteter i tidsrommet september – mai. Det koster 600 kroner

pr. aktivitet. Regninga deles i to og sendes ut en gang før jul og en gang etter.

KULTURSKOLEFESTIVAL

De elevene som er med i kulturskolen fra 5.kl får tilbud om å delta på

kulturskolefestival i det nye kulturhuset i Hammerfest,

29. oktober – 1. november –09. JIPPI !

LITT OM AKTIVITETENE

DRAMA 2. - 4.klasse

Oppstart mandag 14.september, 6.time i Focussalen.
Her blir det mye moro og lek, sang og dans, skuespill, dramatiseringer og masse tull og tøys.

DRAMA 5. – 10.klasse

Oppstart mandag 14.september kl 18.00 – 19.30 på bibl. på u-skolen.
Brødrene Løvehjerte settes opp i år. Derfor ønskes elevene fra forrige kulturskoleår spesielt
velkommen, men kjempeflott hvis nye elever vil begynne. Vi har mange roller som skal fylles.
I tillegg jobber vi også med UKM.

BAND for 6.-10.klasse

Band-øving en time for hvert band i uka på ettermiddags-/kveldstid.
Tidspunkt og ukedag bestemmes i samarbeid med band-medlemmene.
Opptak av bandene i Studio Jøkul etter at nye sanger er
øvd inn. Framføringer på skoletilstelninger og UKM, og kulturskolefestivalen, hvis interesse.

Hvis det blir flere enn fem elever fra 6.og 7.kl som ønsker å være med i band så foretas det
loddtrekning, eller velges det ut elever som kan spille litt fra før av.

http://www.idmusikk.no/index.php?main_page=index&cPath=52_62&zenid=3254402969cf2be1aa6f6783b0c7c9c4


FILM – VIDEO 8. –10. klasse :

Her vil du i hovedsak lære å bruke videokamera. Teknikker som panorering,

tilting, froske-og fugleperspektiv vil bli gjennomgått og utprøvd. Videre bruke

råmaterialet som filmes, redigere det på pc og siden brenne det på DVD.

OBS: Her er det ikke plass til mer enn 6 elever. Melder flere seg på vil det bli foretatt en
loddtrekning. Nybegynnere prioriteres.

KORPS 3.-6.klasse

Vi kan tilby opplæring på messinginstrumenter.

Det blir to grupper i år; 1.års aspiranter og 2.års aspiranter.

Tilbudet er for elever fra 3.-6.klasse.

Øvingene blir torsdager fra kl 13.15 (rett etter undervisning).

PIANO

Har du lyst å spille piano?

Eller orgel/keyboard?

Elevene i 3.kl får førsteretten til dette tilbudet, men

melder det seg på få elever tar Stephen også inn elever fra 4.-10.kl.

Piano er et kjempeflott instrument. Man får trening i mange områder, bl.a. i rytme,

koordinasjon, fingerkontroll, hukommelse og gehør.

Svarslipp

Jeg melder meg på følgende aktivitet/ aktiviteter i kulturskolen:

Sett kryss:

Piano ___________ Film/video_________

Drama 2.-4 kl. ___________ Korps __________

Drama 5.-10 kl ___________ Band ___________

Navn på elev:_____________________________________________

Underskrift foresatte:______________________________________

Påmeldingsfrist: tirsdag 8. september – 09. Leveres til Siw eller

kontaktlærer.

Velkommen som elev i kulturskolen!!

Har dere spørsmål treffes jeg på tlf. 784 53 110

Hilsen Siw Jensen, leder i kulturskolen.


