
Måsøy kulturskole
T¡lbud og info



KulturskoleSret vorer i 32 uker. Undervisningstimene vorer i ó0 minutter i gruppeundørvisning og

30 min. i enetimer. Kulturskoleåret ovsluttes i slutten ov moi (om mon ikke hor forestilling eller

onnet).

Vi storter opp iuke 36 eller3T,elevenøfår beskjed hos kulturskolelerør.DeI eringøn

undervisning i kultursk olen ved skolefri. Oppstort øtter jul er uke 2 eller 3. De ukene vi ikke har

undervisnin g, kompenseres med lengrø øk'ter og ekstro timer, bl.o. i forbindelse med

foresti llíng er, konserter og utstillinger.

Ønsker du ploss í kulturskolen skoleåret 2ot7 -2018?
Første frist er sott tíl mondsg ?O. juni, frist nummer to er
sott til onsdog 26.ougust.

Det vil si ot sendør du/deresøknod INNEN 2O.juni, er det størce mulighet for å få ploss på

førstevalg. f ougust kon døt være fullt pã enkeltø tilbud. Do foretar vi loddtrekning og setter opp

venteliste. (f føþe kulturskolens vedtekter)
Fløre tilbud vilorrongeres i bolker, dvs.: 9å over flere limer i løpet av enhelg eller lignende.

Gruppetilbud med f erre enn 4 deltagere vil ikke starte.
Skonn eller skriv ut søknodsskjemo og mail det til:
kob@mosoy.kommune.no eller kormokur.brogoson@gmoil.com

OVER5IKT OVER TTLBUD
Alle tilbud er sott opp mød forbøhold. Det kon komme endringer - disse vil en do få beskjed om.

6itor / ukulele
Gítar er et ollsidig instrument som brukes iolle mulige sommenhengeî,og undervisningenvil

dørfor retles mot både solo- o9 okkordspill etter noler og etter gehør.Elevenelærør å spillø

både klossisk, vise, underholdning, pop o9 rock. Elevene skol få et godt grunnlog for å kunne delto

i de monge sommenhønger der gilarenhar en noturlig ploss.

Tilbudet g¡elder i hovedsok for elever fra 6. klosse og oPPove?, men Vngre elever vil bli

tott opp hvis det er ledig ploss.

Tegne / mole
Å tegne o9 mole er spennende teknikker som hondler mYe om å SE.

Undervisnin gen vil to f or seg grunnleggende teknikker innen tegning med 6lyan'f /f argeblyanter,

kull o9 kritl. Moling vilto Íor seggrunnleggendeteknikker innen ckryl.

Vivil og jobbø noemed utstilling og visning ov arbeidervilager og blir litt kjent med Vernissosje

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

Tilbudet gjelder fro 1.årstrinn o9 oPPover.

sjokk
Vi gjør om sjokkundervisningen og storter skoløsjokk i somorbeid med sjokk qkodemiet

Vil DU veremed ô fô igong et sjokkmiljøiHavøysund? Do er dette kurset/klubbenfor degl.



Píono / klaver
Er du glod i musikk og drømmer om å kunne spille musikkf or deg selv og andre, kan dettøvære
noefor degl

Du kon spille som solist, til kor, dons, i bond, i familieselskop og for venner.

Du kon lere klossisk musikk, folkemusikk, julesonger og den musikken du líkør oller best.

fnstrumenter du hor mulighet til å spille pô er piono, keyboord og flygel.
Tilbudet er enetimer der elevene vil få opplærin9 i pionospill o9 noter. Du

bør ho et instrument hjemme du kan øvepã.

Tilbudet gjelder fro 1.årstrinn. Ungdom og voksne oppfordres også til ã søke.

Undervisningen vil foregã på mondoger og onsdoger

Foreløpig e? det også mulíg ã søke tverrfløyte og soxoPfon. Vi

jobber med å fä inn flere blåseinstrument!

$

ð Somspill/korps. Somspillgruppe / monge instrument, notelere
m.m. (fro 3.klosse)

Somspill blir på onsdcae? ette? skole.

TEATER
Er du glad i å løke o9 spille teater?
Teoter er kommunikosjon og somspill. Borno skol oppleve gleden ved å skape selv

lJndervísníngen tor sikte pã å utvikle evnen til innlevelse, konsentrasjon,
kreatívítet og fantasi. V¡ kommer til å loge små forestillinger og opptredener i gruppene,

men ví ønsker også ô fô til et sqmorbeid med kulturskolens øvrige kunstuttrykk i forhold til
st ørr e f oresti I I in9er.

Teoterlek
Tilbudet i'lea'lerleker ment 8være med på å utvikle grunnleggendef erdigheter i scenisk orbeid.

Mon prøver å to vore på skopergleden og vidørøutvikle den gjennom lek, somorbøidsoppgover,

bevegelse o9 scøniske oktiviteter som: improvisosjon, miming, dramotisering, dikte historier, og

dukkø spill.

Dette er et tilbud til born i 3. og 4. klasse. Det er I elevplosser í gruppo.

Undervísningo vil foregå på Somfunnssolen.

Teoter
Envidereføring ov tealerlek, men med mer f ordypning innenfor teaterretto orbeid. Gjennom

å d¡kte historier, loge hondlingsforløp selv og skope sine egne roller skol eløvene jo66e seg

fro ide til forestilling.
For dever fra5.-7. klosse. Det er 8 elevplosser igruppo. Undervisningo
vil foregå på Somfunnssolen.



Sírkusteoter
En kombinosjon ov ny-sirkus og teater og fordypning i muligheter innen disse.

Gjennom å to ¡ bruk øvelser innen ny-sirkus og utøve øvelsenefor å formidle en

historie, hendelse, pørson eller annet. Hvordan jobbe fro ide til en

f remvisn i n9 / f or est illing.
For elever fro 8.-10. klosse. Det er I elevplosser i gruppo. Undervisningo
vil foregå på Somfunnssolen/polorhollen.

5øknod

Søknaden til kulturskolen er ikke bindende. Du vil fa
skriftlig beskjed om tildelt elevplass .

Skjemaet mailes til:

kob@masoy.kommune.no
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Jeg søker undervisning i :

Gitar/ukulele (fra6. og oppover)

Skolesjakk

Tegning/maling (fra 1. klasse og opp)

Piano (fra 1. klasse, ungdom og voksne)

Teaterlek (3. og 4. klasse)

Teater ( 5.- 7 .klasse)

Sirkusteater (8.- 10 klasse )

Samspill (fra 3.klasse)

Fløyte

Saxopfon

Søker du på flere tilbud? Sett prioritering fra 1 - 3, hvor 1 er førstevalget ditt.

Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs og undervisningstilbud ved for lavt elevtall på

gruppeundervisning, ved manglende fïnansiering og ved ubesatte lærerstillinger. NB!

Kontingenten er satt opp pr dd., men vi gjør forbehold om justering og endring.

Navn: Alder / klasse:

Adresse: Telefonnummer:

Mail:

Foresattes underskrift hvis du er under 18 ar:




