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Kulturskoleåret varer i 32 uker. Undervisnings'rimene vorør i 60 minutler i gruppeundervisning og

30 mín i enetimer. Kulturskoleåret ovsluttes i slutten ov moi(om mon ikke hor forestilling eller
onnet).
Vi storter opp i uke 36 eller 37 , elevene får beskjed hos kulturskolelerer eller kon f ølge med pã

Kulturskolens web side for info. Det er ingen undervisning i kulturskolen vød skolefri. Oppstort

etter jul er uke 2 eller 3. De ukene vi ikke hor undervisning kompenseres med lengre øk'ler og

ekstro limer, bl.o. iforbindelsemedforestillinger,konserÌer og utstillinger.

Ønsker du plass i kulturskolen skoleåret 2015-201ó?
Første frist er satt til mandag 22. luni, frist nummer to er satt

til onsdag 26.august.

Det vil si at sender du/dere søknad ÛNNEN 22.juni er det større mulighet for å få plass på

førstevalg. 1 august kan det vere fullt på enkelte Ìilbud. Da foretar vi loddtrekníng og setter
opp venteliste. (I følge kulturskolens vedtekter)
Flere tilbud vil arrangeres i bolker, dvs.: gå over f lere timer i løpet av en helg eller lignende.

Gruppelilbud med ferce enn 4 deltagere vil ikke starfe.
Dere også besøke vår web side. Skann søknadsskjema og mail det til:
ku I f u rs ko I e n @ masoy. ko n m u ne. no

OVERSTKT OVER TTLBUD
Alle tílbud er sott opp med forbehold. Det kon komme endringer - disse vilen do få beskjed om

Gitor / Ukulele
Gi'lor er øt ollsidig instrumønt som brukes i olle mulige sommønhenger, og undervisningen vil

derfor ret'les mot både solo- og okkordspill e'ltzr noter oge'lter gehør.Elevenelerer ãspille
både okustisk- og elgitar innen stilorter som klossisk, vise, underholdning, pop og rock.Elevene

skol få el godt grunnlog for ô kunn¿ delto i de mange sommenhenger der gi'laren hor en naturlig
ploss.

Tifbudet gjelder i hovedsok for elever fro 6. klosse og oppover, men yng?e elever vil bli

tott opp hvis det er ledig ploss.

Tegne / mole
Å tegne o9 mole er spennendeteknikker som hondler mye om å 5E.

Undervisningenvil to for seggrunnleggende teknikker innen tegningmedblyanl/forgeblyon'ler,
kull og krítt. Malíng vil to for seg grunnleggende teknikker innen okryl.
Vi vil og jobbe noe med utslilling og visning ov orbeider vi loger o9 blír litt kjent med Vernissosje

og det å ¡obbe med åpning ov utstilling og onnet.

Tilbudet glelder fro 1.årstrinn. Ungdorn og voksne oppfordres også søke.

sjokk
Kurs for deg som vil le,re å spille sjokk, eller videreutvikle dine spillef erdigheter.
Grunnleggende oppleríng med bonde, løper, springer,konge og dronníng. Sjokkkurset atar deg

med på en spennend e reise i teknikk o9 spill.

Vil DU ve,re med ã f ã i gang et sjokk miljø i Havøysund? Do er dette kurset f or degl.
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Tilbudet gjelder i hovedsok Íor elever frd 6. klosse og oPPover, men yngre elever vil bli

tott opp Hist det er ploss. Ungdom og voksne oppfordres også til â søke.

Piono / klover
Er du glod i musikk og drømmer om å kunn¿ spille musikk for deg selv og ondre kon dettevere
noe for degl

Du kon spille som solist, til kor, dons, i bond, i fomilies¿lskop og f or venner.

Du kon lære klossisk musikk, folkemusikk, julesonger og den musikken du liker oller best.

Inslrumenter du hor mulíghet til å spille på er piono, keyboord og flygel.
Tilbudet er enetimer der elevene vil få opplering i pionospill o9 noter.

Du bør ho et instrument hjemme du kon øve pã.

Tifbudet gjelder fro 1.årstrinn. Ungdom o9 voksne oppfordres også å søke

Undervisningen víl foregã pã nandager og onsdager

TEATER
Er du glod i ãleke og å spille teoter?
Tea'ler er kommunikosjon o9 samspill. Borno skol oppleve gleden ved å skope selv.

(Jndervisningen tar sikte på å utvikle evnen til innlevelse, konsenlrasjon, kreativilet og

fantasi. Vi kommer til å loge små forestillinger og opptredener i gruppene, men vi ønsker o9så å

få til et somorbeid m¿d kulturskolens øvrige kunstuttrykk i forhold til størreforestillinger.

Tcotcrlclt
Tilbudet i ie,aterlek er ment 8,ve.re med på å utvikle grunnleggende f erdigheter i scenisk orbeid.

Man prøver ô to vore på skopergle den og vider¿utvikl e den gjennom lek, somorbeídsoppgover,

bevegelse og sceniske oktivit¿ter som: improvisosjon, miming, dromotisering, dik'le historier,
og dukkespill.
Dette er et tílbud til barn i 3. og 4. klasse- Det er I elevplasser í gruppa.

Undervísninga vil foregã på Samfunnssalen.

Tcster
Envidereføring ov teolerlek, men m¿d mer fordypning innenfor 'leaterret'la orbeíd.

Gjennom å dikte historier, loge hondlingsf orløp selv og skope sine egne roller skal elevene

jobbe seg fro ide til forestilling.
For elever fra 5.-7- klasse. Deî er I elevplosser i gruppa-

IJndervisnínga víl foregã på Somfunnssalen.

Sirkustcoter
En kombinosjon ov ny sirkus ogteoter og fordypning imuligheter innen disse.

Gjennom å to i bruk øvelser innen nysirkus og uTøve øvelsene for å formidle en historie,hendelse,
p¿rson eller onnel. Hvordon jobbe f ro id¿ til en fremvisning /f orestilling.

Kulturskolekontoret er åpent tirsdag og onsdag fra kI08.00-15.30.
Tlf: 784 24 l65Mob: 957 31806 Mail: kulturskolen@,masov.kommune.no n



For elever fra 8.-1O. klasse. Det er I elevplasser ì gruppa

lJndervisninga víl foregã pã Samfunnssalen/polarhallen.

BAPNETDPETT

Barneidrett I
Borneidrett ter et somorbeid mellom Havøysund Idrettslag og Skiklubben. Borneidrett 1tílbyr
oktiviteter bosert på behov for ollsidig lek og \evegelse. Vårt hovedmål er ô stimulere bornos

gr unnl eggende f er di ghet er.
Grunnleggende f erdigher¡ er økes gjennom:

. ollsídighet í ulike miljøer (bl.a. oktiviteter i Polorhollen, samfunnssolen, í f je.ra, på fjellet,
på is og snø, i bossenget,kjenne på noturens muligheter og grenser)

. utvikling ov f inmotoriske og grovmotoriskeferdigheter (bolonse, musikk, dons, rytme,

turnoktivitet er, ballleker m.m.)

. kroppsbevissthet (f.eks. kjenne segselv: hvo jeg er. hvor jeger, hvor je9 er iforhold til
andre, orien'lere seg i miljøet)

. evne til innlevelse o9 konsentrosjon (rollel eker, lekeoktivitøter)

. kommunikosjon og somhondling (le.relekør med regler, somorbeide med andre,lere

konsekv¿nser, song)

. selvtillit gjennom 'rrygghet og opplevelse ov mestring (tørce to utfordrínger,fly'l'le
g?enset, stole pô seg sjøl)

. kreativitet og fontosi (lage hístorier, taegnevolg)

Tilbudet gjelder for 1. og 2. årslrínn

Barneidrett 2
Borneidrett 2 er et somorbeid mellom Hovøysund fdrettslog o9 Skiklubben. Borneidrett 2 bygger

på prinsippene i Borneidrett t og tilbyr borno oktiviteter bosert på behov for ollsidig idrøtt, lek

og bevegelse.

Vårt hovedmål ¿r å stímulere bornos grunnleggende f erdighe'Ter og tilnerme oss ulike idre'lter
på en lekbetont måte.

Idre'¡ter vi komm¿r innom eroktiviteter med bollsom basket, håndball, fotboll, ínnebondy,

bodminton, volleyboll, rugby, slåboll). Det víl ogsãvere oktiviteter som turnlek¿r, okrobotikk,
dons til musikk, skileik, snølek oglek på is, friluftslív, svømming og friidrett.
T tillegg hor de vanlige bornelekene en sentrol ploss (diverse sistenleker, gjemsel, boksen 9år

m.m.)

Tilbudet gjelder for 3. og 4. ãrstrinn
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Hvem arbeider i Kulfurskolen skoleåret 2015/1ó

Molin S.Wulvik
Trond Rølsåsen

Tove Jensen
Kormokur Brogoson

Victorio Kolinichuck

Lindo Solheím

Kulturskoleleder
Læ,rer: Borneidrett
Læ.rer: Borneidrett
Læ.rer: Gjlor, ukulele

Lærer: Visuell kunst
Lerer:5jokk
Læ.rer: Piqno

Læ.rer: T eot er, T eoi erlek, Sirkusteoter

Prosjekter ?Ot1/16

Kulturskolen holden på med et sqmorbeid med Norsk londskapsteqter
i forbindelse med forestillingen " Lulleli for fnuholmen fyr", som

skol vises i ougust 2016.

Om forestillingen sier de:
I august 2016 vil Norsk Landskapsteater, isamarbeid med lokale krefter, lage en stor
festforestilling på Fruholmen fyr, Med utgangspunkt idette unike fyret og landskapet,
dets befolkning og historie, og vår glede over å kunne dikte med, ønsker vi å skape en
unik og inspirerende opplevelse. Vi få den lille holmen til å svinge og koke i en
koreografisk folkefest - en unik lullelisk happening som feirer at verdens nordligste fyr
blir 150 år.

Lulleli er en sjangerbetegnelse vi har funnet på selv, og betegner en nyskapning av
lanskapsdansog -teater. Vår lulleli er en tredelt forestilling som går fra en iscenesettelse
av holmen som en landskapspark og ender ien stor bryggedans, alt nøye koreografeft av
Eivind Seljeseth, Ingeleiv Berstad, Kristin Ryg Helgebostad og Tormod Carlsen.

Med prosjektet ønsker vi å sprenge grenser i forhold til hva dans, teater og landskap kan
være. Men først og fremst ønsker vi å bygge broer og felleskap på tvers av fastgrodde
forståelser. Vi vil skape minne om at det umulige er mulig - I det minste på fruholmen
fYr.

Det vil komme mer informosjon om dette etter hvent.

Kulturskolekontoret er åpent tirsdag og onsdag fra kI08.00-15.30.
Tlf: 784 24165 Mob: 957 31806 Mail: kulturskolen@,masoy.kommune.no 5


