
DRAMMEN KULTURSKOLE

  2009 - 2010

Musikk  - Teater - Dans  - Visuelle kunstfag

     Visjon: Kulturskole for alle!“ “
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Praktiske opplysninger
Konsert/utstilling/forestilling
Elever på Kulturskolen deltar i Kulturskolens konserter, ut-
stillinger og forestillinger alt avhengig av hvilket fagområde 
en går på. Dette er en viktig del av undervisningen.

Skolepenger
En elevplass i Kulturskolen koster skoleåret 2009/2010
kr. 3500,- pr skoleår (egne priser for kortere kurs). Bystyret 
kan justere prisen midt i et skoleår. Når det blir tildelt elev-
plass, må man signere en kontrakt. Denne er bindende for 
et helt skoleår. For komplett oversikt over priser, se
nettside. Der finnes også priser for instrumentleie.

Det kan søkes elektronisk via
www.drammen.kommune.no
Elevens etternavn:
Elevens fornavn:
Født:              Elevens mobilnr:
Skole:
Klassetrinn(2009/2010):
Søker undervisning i:
1.
2.
3.
Vi har eget instrument:    Ja           Nei
Vi leier nr.:
Nåværende elev:             Ja
Nåværende disiplin:
Ny søker:                         Ja
Har du søkt tidligere uten å få plass:
        Ja           Nei
Eventuelt når:   
                                               Foresattes etternavn (den som skal ha fakturaen):

Foresattes fornavn:
Personnr: (11 siffer)
Mobiltlf:                      
NB!Kulturskolen bruker SMS til info som haster til 
foresatte
Tlf. privat
Tlf. arbeid:
Adresse:
Postnr./sted:
E-post (i daglig bruk):
  
Vi ønsker ikke at det tas
foto/video opptak av
barnet vårt

Vi ønsker ikke at barnet
vårt skal medvirke i
lydopptak

Underskrift av foresatt:

Dato:

  Søknadsfrist innen 10. mai 2009        

Andre korte kurs

Babysang (0 - 1 år)
Syng for barnet ditt! Sang 
er utviklende for små barn, 
ikke minst for barns musiske 
utvikling. Det er også en hyg-
gelig kontakt mellom foreldre 
og barn. I babysanggruppen 
kan du synge sammen med 
andre småbarnsforeldre og 
lære regler, sangleker, god-
nattsanger og
stellebordssanger. Det er 
ikke så viktig hvordan du 
synger, men at du synger!

Kurs over 8 uker.
Mandager kl. 1100-1145
Onsdager etter avtale.
Pris kr. 750,-

Kontaktinfo:
www.drammen.kommune.no

Velg “kultur og idrett” + ”kultur og fritid” + ”Kulturskolen” i menyen                                          
Adresse:
Drammen kulturskole
Postadresse: Engene 1, 3008 Drammen.
Besøksadresse: Grønland 60/Union Scene, 3045 Drammen
Telefon: 32 04 56 80 E-post: drammen.kulturskole@drmk.no

Søknadsfrist 10. mai



Visuell kunst – 
kunstverkstedet
Gjennom skoleåret gis det undervisning i:
1 Tegning og maling  2  Skulptur,  3  Grafikk

Egne utstillinger og utstillingsbesøk er en viktig del 
av undervisningen.

  Mandager
Kurs E: 8 - 10 år ,   kl. 15.00 - 17.00
Kurs F:10 - 14 år ,  kl. 17.30 - 19.30

  Onsdager
Kurs A: 10 - 12 år ,  kl. 15.00 - 17.00
Kurs B: 10 - 14 år,   kl. 17.30 - 19.30

   Torsdager
Kurs C:   8 -10 år,   kl. 15.00 - 17.00
Kurs D: Fra 12 år,   kl. 17.30 - 19.30

Dans
Nyhet: Kulturskolen starter opp med dans! 
Kulturskolen tilbyr danseundervisning med
utgangspunkt i moderne og klassisk dans. I timene 
jobbes det med øvelser i moderne danseteknikk. 
Elevene får også mulighet til å utfordre sitt eget 
uttrykk som danser gjennom improvisasjon og 
kreative øvelser. Dans er like mye for gutter som 
for jenter. Som danser opparbeider man styrke, 
koordinasjon, balanse og bevegelighet, og man 
utvikler sin forståelse av musikalitet, rytme og
kommunikasjon gjennom bevegelse.

Dans er en scenisk kunstform og forestillingsarbeid 
er en naturlig del av undervisningen. Under-
visningen skjer i form av aldersbestemte grupper. 

Alder: Fra 7 år  og oppover. 

Andre musikktilbud
   Musikkundervisning i gruppe for elever 

med spesielle behov
Onsdager kl.16.30 – 18.00
For mer informasjon kontakt kulturskolens fagleder på 
tlf: 32 04 56 81.

Verdensmusikk
   Klassisk indisk musikk

Undervisning i sitar, tablas, harmonium og fiolin.

   Latinamerikansk musikk
Undervisning i panfløyte og søramerikansk slagverk.

Samspill
Kulturskolen legger vekt på samspill. Elever som 
lærer et instrument, vil få anledning til å spille
sammen med andre. 

Teater/drama
Fysisk teater og figurteater

 Teater 1 (7 - 9 år)
Enkle dramaøvelser, improvisasjon gjennom lek, 
stemmebruk.
Undervisningsdag: mandag

 Teater 2 (10 - 13 år)
Dramateknikk, skuespillerøvelser og improvisasjon. 
Teaterprosjekt, visning, stemmebruk og koreografi.
Undervisningsdag: tirsdag

 Teater 3 (14 - 19 år)
Videregående gruppe.Dramateknikk, skuespiller-
øvelser, improvisasjon.
Stemmebruk og koreografi.
Undervisningsdag: mandag
 

Musikk -  timeavtale
(alder: se nedenfor)

   Strengeinstrumenter
Fiolin, bratsj, cello (fra ca 7 år)
Kontrabass (fra 12 år)
Gitar (fra 10 år)
El.-gitar, el.-bass (fra 13 år)

   Tangentinstrumenter
Piano, keyboard (fra 7 år)

   Sang
Enkeltundervisning (9 - år)
Aspirantkor (9 - 12 år) onsdag kl. 17.00
Kor/vokalensemble (13 - 19 år) onsdag, kl. 18.00

   Treblåsinstrumenter
Sopransaxofon (fra 6 år)
Fløyte, klarinett, blokkfløyte, saxofon (fra 8 år)

   Messinginstrumenter
Trompet, kornett, flygelhorn, tenorhorn
baryton/euphonium, trombone, waldhorn,
althorn, tuba (fra 7 år)

   Slagverksinstrumenter
Klassisk slagverk: skarptromme, marimba, xylofon, 
vibrafon, pauker m.m
Rytmisk slagverk: trommesett, congas, djembe,
rytmeinstrumenter m.m
 

Drammen kulturskole
Visjon: Kulturskole for alle!

Drammen kulturskole tilbyr undervisning innenfor 
musikk, teater/drama, visuell kunst og dans. Denne 
undervisningen følger hovedsaklig vanlig skoleår.
Hovedmålgruppen er barn og unge, men alle
(i alderen 0-100 år) kan søke. Dersom det skulle 
være ledige elevplasser, kan også søkere utenfor 
hovedmålgruppen få plass.
Kulturskolen arrangerer også kortere kurs. Noen av 
disse blir annonsert her i brosjyren, mens andre blir 
annonsert ved oppstart av det enkelte kurs. Følg 
med på Kulturskolens nettside under
www.drammen.kommune.no 
Vi gjør faglige og pedagogiske vurderinger i forhold 
til om undervisningen skal gis som enkeltundervis-
ning eller som gruppeundervisning. 
Kulturskolen tilbyr det meste av undervisningen i 
sine flotte og funksjonelle lokaler på Union Scene/
Grønland 60. Velkommen som søker! 

For mer informasjon, følg med på Kulturskolens 
nettside under www.drammen.kommune.no 

Søknadsfrist 10. mai!

Ordinær undervisning
Musikk
Begynnerundervisning i grupper 2 - 7 år:

   Musikklekegrupper(2-6 år)
(sang, sangleker, rytmeinstrumenter m.m.)
Mandager: 2 år(født 07):  kl. 0930 - 1015
      4 år(født 05):  kl. 1500 - 1545                  
Onsdager: 3 år(født 06):  kl. 15.30 - 1615
      5-6 år(født 03 - 04) kl. 1615 - 1700

   Begynnerundervisning i musikk(6 - 7  år)
(Blokkfløytespill, rytmeinstrumenter, enkel no-
telære)
Onsdager kl.15.00 - 15.45 og 16.00 - 16.45


