Välkommen till Hallsbergs kulturskola!
Här finns information om Kulturskolan, du hittar bland annat information vilka kurser vi har,
avgifter, lektioner och instrumenthyra. Du hittar också kontaktuppgifter till oss.

Välkommen till Hallsbergs kulturskola!
Hos oss får du möjlighet att spela instrument individuellt och i
orkester, sjunga solo och i kör eller delta i teater- eller bildgrupper.
Vår personal består av utbildade pedagoger och vi försöker hela tiden att
inspirera och utmana våra elever, både i den ordinarie undervisningen och
med konserter, föreställningar, utställningar och andra aktiviteter.
Vår förhoppning och ambition är att alla elever ska bli smittade av den glädje
som kulturutövandet ger och att de vill och kan fortsätta musicera, spela
teater eller hålla på med bild ända upp i vuxen ålder.
Anmälan
Anmälan görs direkt på vår hemsida, hallsberg.se/kulturskolan
Där kan du också läsa mer om våra kurser. Anmälan gäller tills vidare och
avslutas genom avanmälan via hemsidan.
Du kan anmäla dig när som helst under året och placeras då i vår kö. Så fort vi
kan erbjuda dig en plats hör vi av oss till dig.

Våra kurser
Fiol
Solosång
Saxofon

Körsång
Klarinett
Trummor

Bild
Tvärflöjt
Elgitarr

Cello

Gitarr

Teater

Piano
Elbas

Låtskrivarverkstad

Avgifter
Ämneskurs: 700 kr
Vuxenelev: 1400 kr
Körer: 100 kr
Ensembleavgift: 480 kr (För elev som enbart deltar i ensemble)
Instrumenthyra: 300 kr
Vår syskonrabatt innebär att det första barnet betalar full avgift, övriga syskon
betalar 50 %. För att syskonrabatten ska gälla är det viktigt att registrera alla
familjens barn på samma målsman.
Lektioner
Vi garanterar 12 lektioner per termin, men lyckas ofta erbjuda fler träffar än
så. Utöver det tillkommer konserter och föreställningar.
Grundtiden för en enskild spellektion är 15-20 minuter. Lektionen kan vara
längre om man är flera som spelar tillsammans. Vår ambition är att också
kunna erbjuda alla elever ett ensembletillfälle i veckan.
Gruppkursernas upplägg och längd varierar beroende på ämne. Har du frågor
om en specifik kurs är du välkommen att kontakta oss. Du hittar lärarnas
kontaktuppgifter på vår hemsida.
Som ny elev får du prova på två gånger kostnadsfritt. Vill du inte fortsätta
måste du meddela detta innan lektion tre. Vid senare avanmälan debiteras
terminsavgift.
Instrumenthyra
I mån av tillgång finns det möjlighet att hyra stråk- och
blåsinstrument från Kulturskolan.
Våra lärare ger gärna tips och råd om du ska köpa ett instrument.

Elev- och föräldraförening
Hallsbergs Kulturskolas elev- och föräldraförening, HALKEFF, verkar för ökat
elevinflytande och planerar roliga aktiviteter för våra elever. Läs mer om HALKEFF på
vår hemsida. Vill du engagera dig? Prata med din kulturskolelärare!

HALLSBERGS KULTURSKOLA
Webbplats: www.hallsberg.se/kulturskolan
Telefon och e-post: kulturskolan@edu.hallsberg.se 0582-68 53 37
Besöks- och postadress
Ungdomshuset Kuben, Södra allén 26, 694 30 Hallsberg

