UNDERVISNINGSTILBUDET
Musikk- og kulturskolen har undervisning på sang,
tangentinstrumenter, trekkspill, gitar, strykeinstrumenter, messing -og treblåsinstrumenter,
maling/tegning og drama. En del av Musikk- og
kulturskolens rammetimetall brukes til instrumental
undervisning i skolekorpsene og musikkundervisning
i grunnskolen.
LÆRERNE I SKOLEN VÅR
Alle våre lærere er høyt kvalifiserte pedagoger og
utøvere. For en nærmere presentasjon; se vår hjemmeside. Vi tar imot oppdrag som utøvere, både
lærere og elever.
OPPTREDENER OG UTSTILLINGER
Vi ser det som en viktig del av vårt opplæringstilbud at elevene får anledning til og trening i å
vise sine resultater for andre. I en tid med mange
inntrykk er det også viktig å få gitt uttrykk for sine
tanker og følelser.Vi arrangerer derfor elevaftener,
forestillinger, konserter og utstillinger. Vi deltar
dessuten med innslag i andres arrangementer.
Vi har også lærere på et høyt profesjonelt utøvende
nivå. De opptrer gjerne i lokalmiljøet vårt, så bare
ta kontakt med oss hvis du har noen ønsker.
LOKALER, TID
Undervisningen gis både i grunnskolenes lokaler
og i våre egne (lokaler i Lillestrøm syd, se adresse
under). Undervisningen er etter skoletid. Instrumentalundervisningen gis i små grupper eller enkeltvis.
PÅMELDING
Ønsker du å bli elev i Musikk- og kulturskolen,
benyttes påmeldingsskjemaet eller benytt
skjemaet på hjemmesiden vår.
Påmeldingsskjemaer sendes direkte til oss.
Påbegynt semester må betales. Utmelding må skje
skriftlig til oss før 1. juni eller 1. desember.
De som ikke får plass vil bli satt på venteliste.
Hvis du har stått på venteliste et skoleår må du huske
å søke på nytt for neste skoleår.
SØKNADSFRIST ER 1. JUNI.
HVOR?
Musikk- og kulturskolen har egne lokaler i
Dampsagvn.14, Lillestrøm (syd).
Kontortid er kl. 09:00 – 14:00.
Postadresse :
Postboks 313, 2001 Lillestrøm
Tlf.:
66 93 87 00
Fax:
66 93 87 01
E.post: musikk.skolen@skedsmo.kommune.no
Hjemmeside:
http://musikkskolen.skedsmo.kommune.no

Skedsmo kommune
MUSIKK- OG KULTURSKOLEN
Musikk- og kulturskolen hører inn under Hovedutvalg
for undervisning. Våre regler er:
Skedsmo musikk- og kulturskole er et tilbud til
alle som bor i kommunen. Ved ventelister
prioriteres barn og ungdom som har stått lengst.
Husk å søke hvert år.
Ved mye fravær uten grunn eller ved dårlig
innsats over tid kan eleven miste retten til en
elevplass i skolen.
Gi beskjed til lærer dersom du ikke kan møte
på timen.
Dersom skolen må avlyse timer på grunn av at
vi ikke kan skaffe vikar, refunderes elevavgiften
fra og med femte avlysning.
Påbegynt semester må betales.
Vi ønsker å gi elevene et godt og variert tilbud.
Derfor kan det være nødvendig med endringer
i timeplanen i løpet av skoleåret.
Vi ber om forståelse for dette.
Alle elever i Musikk- og kulturskolen skal få
minst ett tilbud i året om å delta på et av våre
arrangementer. Vi ser på dette som en viktig
del av undervisningen.
Eleven må selv kjøpe inn nødvendig materiell
som skal brukes i undervisningen. Det er viktig
at instrumental-eleven har et godt instrument.
Skolen har noen instrumenter for utleie. Det
gjelder spesielt strykeinstrumenter, trekkspill og
blåseinstrumenter.

SKRIVEVERKSTED
Har du lyst til å skrive historier, dikt og andre tekster?
Lyst til å drive med skapende skriving?
Vi bruker lek, lytting, farger, fantasi og ”magi”.
Kurset går over 10 ganger av 1,5 time per gang på høsten..
Det vil bli mulighet for oppfølgende kurs på våren..
Skriveverksted 8-11 år
Skriveverksted 12 år og eldre

MUSIKKGRUPPER
Vi gir alle 1.klassene i kommunen en time
forsterket musikk i uka. Musikkgruppene bygger
videre på denne opplæringen og er en fin forskole
for senere aktiviteter i Musikk- og kulturskolen.
Musikkgruppene er for 1. og 2. klasse og vil inneholde
forskjellige aktiviteter som sang, dans,
rytmetrening, drama, tegning og spill.
Musikkgruppene blir lagt innenfor skolefritidsordningens
tid og ved den skolen barnet tilhører.
MUSIKK FOR FUNKSJONSHEMMEDE
Vi har grupper for elever med ulike funksjonshemninger.
Undervisningstid er 1 gang pr. uke i
våre egne lokaler. Gjelder både for barn og voksne.
TEGNE- OG MALEKURS
I samarbeid med Skedsmo kunstforening har vi
tegne- og maleundervisning. Undervisningen
følger skoleåret (1,5 time pr gang). Det blir også
arrangert kurs på lørdager. Disse går over 10 ganger.

INSTRUMENTALUNDERVISNING
Begynneropplæringen på instrumentet blir gitt i små
grupper eller enkeltvis. Gitarkurset kan ha inntil 8
elever. Opptaksalderen for instrumentopplæringen
er normalt ved fylte 8 år (fra 3.klasse) eller eldre.
Voksne kan søke til full pris.
Opplæringen på blåseinstrumenter
og slagverk skjer gjennom et samarbeid
med skolekorpsene, men vi har i tillegg noen åpne
plasser i Musikkskolen.

STORBAND
Vi driver et storband for ungdom som heter Young
Horn Big Band. For å delta i storbandet må du ha
spilt i noen år. Ta kontakt med oss hvis du har lyst
til å være med. Dirigenten heter Thomas Takla.

GATO BLANCO
Musikk- og kulturskolens tilbud innen drama/dans
(med vekt på drama). Tilbudet heter Gato Blanco.
Vi har grupper for barn i alder 8-15 år.
SAMSPILL, KORPS OG ORKESTER
Musikk- og kulturskolen legger stor vekt på samspill
for alle elever som spiller et instrument. Å
delta i samspill er en del av skolens undervisning
og har som mål å gi elevene trening i å fungere i
en musikalsk- og sosial sammenheng. Messing- og
treblåselever får behovet dekket i skolekorpsene
eller gjennom mindre ensembler på tvers av korpsgrenser.
Strykere (fiolin, cello og bass) får tilbud
om samspill i et strykeorkester. For andre
elevgrupper organiserer lærerne ulike former for
samspill. Vi har årlig tilbud om samspillseminar
for elevene.
UNDERVISNINGSTILBUD TIL VOKSNE
Vi tilbyr også instrumental-undervisning for voksne!

skolen

Voksne betaler timepris a kr. 300 pr 30 min.

