ً
ً
َ
هالسبري
أهال وسهال بك في املدرسة الثقافية في
تجد هنا معلومات عن املدرسة الثقافية ،حيث تجد معلومات عن الدورات املتوفرة لدينا والرسوم والدروس
ً
واستئجار اآلالت املوسيقية ،وغير ذلك .كما تجد أيضا بيانات االتصال بنا.

ً
ً
َ
هالسبري
أهال وسهال بك في املدرسة الثقافية في

ً
ً
يمكنك لدينا أن تعزف على آلة موسيقية فرديا أو ضمن أوركسترا ،وأن تغني فرديا أو ضمن جوقة ،وأن تشارك في

مجموعات املسرح أو الفن.
ً
ّ
يتكون كادرنا من معلمين أخصائيين ،ونحن نحاول دائما أن نلهم طالبنا ونشجعهم ،سواء في التدريس االعتيادي أو
الحفالت املوسيقية واملعارض والعروض وغير ذلك من األنشطة األخرى.
أملنا وطموحنا هو أن تنتشر البهجة التي تسببها املمارسات الثقافية بين جميع الطالب ،وأن تجعلهم يريدون متابعة
ً
أنشطتهم املوسيقية أو املسرحية أو الفنية إلى أن يصبحوا كبارا في السن.
االنتساب
يجري التبليغ عن االنتساب مباشرة عن طريق موقعنا اإللكترونيhallsberg.se/kulturskolan :
وفي هذا املوقع يمكنك أن تقرأ املزيد عن دوراتنا .ويسري االنتساب حتى إشعار آخر ،ويتوقف من خالل التبليغ عن
االنتهاء عن طريق موقعنا اإللكتروني.
يمكنك االنتساب في أي وقت أثناء السنة ،وسيتم تسجيلك في الطابور .وسوف نتصل بك بمجرد أن يتوفر مكان لدينا.

دور اتنا
كمان
غناء فردي
ساكسوفون
فيولونسيل

غناء جماعي
كالرينت
طبول
غيتار

فن
مزمار عرض ي
غيتار كهربائي
مسرح

بيانو
غيتار الباص الكهربائي
ورشة كتابة األغاني

الرسوم
دورة في املادة 700 :كرونة
الطالب البالغ 1400 :كرونة
الجوقات 100 :كرونة
رسم العزف ضمن فرقة 480 :كرونة (للطالب الذي يشارك في الفرقة فقط)
استئجار آلة موسيقية 300 :كرونة
ً
يعني تخفيض اإلخوة لدينا أن الطفل األول يدفع الرسم كامال ،ثم يدفع باقي اإلخورة  .%50ولكي يسري تخفيض اإلخوة،
من املهم تسجيل جميع أطفال األسرة باسم ولي األمر نفسه.

الدروس

ً
ً
نحن نضمن  12درسا في كل فصل ،ولكننا غالبا ما ننجح بتقديم أكثر من ذلك .وباإلضافة إلى ذلك ستكون هناك حفالت

موسيقية وعروض.
الوقت األساس ي للدرس الفردي هو  20 – 15دقيقة .وقد تكون الدروس أطول إذا كان هناك عدد من الطالب الذين
ً
ً
ّ
يعزفون معا .وطموحنا هو أن نتمكن أيضا من توفير املشاركة في العزف ضمن فرقة مرة واحدة باألسبوع لجميع الطالب.
يختلف برنامج الدورات الجماعية وطولها بحسب املادة .وإذا كانت لديك أسئلة تتعلق بدورة معينة ،فإننا نرحب
باتصالك بنا .تجد بيانات االتصال باملعلمين في موقعنا اإللكتروني.
ّ
ً
يحق للطالب الجديد أن ّ
يجرب مرتين مجانا .وإذا كنت ال ترغب باملواصلة ،فيجب عليك أن تبلغ ذلك قبل الدرس
الثالث .وفي حال التأخر بالتبليغ عن عدم االستمرار ،فسوف ُيفرض عليكم دفع الرسم الفصلي.
استئجار آلة موسيقية
ّ
يمكن استئجار اآلالت الوترية والنفخية من املدرسة الثقافية بحسب توفر اآلالت.
من دواعي سرور املعلمين أن يقدموا لكم النصائح في حال رغبتم بشراء آلة موسيقية.

جمعية الطالب وأولياء األمور

َ
هالسبري (هالكيف )HALKEFF/تعمل من أجل زيادة نفوذ الطالب،
جمعية الطالب وأولياء األمور في املدرسة الثقافية في
وتخطط للقيام بأنشطة ممتعة لطالبنا .اقرأ املزيد عن  HALKEFFفي موقعنا اإللكتروني .هل ترغب باالنخراط معنا؟
تحدث مع معلمك في املدرسة الثقافية!

َ
هالسب ري
املدرسة الثقافية في
املوقع اإللكترونيwww.hallsberg.se/kulturskolan :
رقم الهاتف والبريد اإللكتروني0582- 68 53 37 kulturskolan@edu.hallsberg.se :
عنوان الزيارات واملراسالت:
Ungdomshuset Kuben, Södra allén 26, 694 30 Hallsberg

