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Telefon: 78 42 45 25  

Telefon kontorfullmektig: 78 42 45 14 

Telefaks: 78 42 45 11 

 

e-postadresse: kulturskole@masoy.kommune.no 

kontor i 1. etasje på Havøysund skole. 

 

Søknadsfrist: mandag 24.juni 2008 
 

Vennligst bruk søknadsskjemaet lengst bak i heftet eller  

kommunens selvbetjeningsportal på masoy.kommune.no. 
 

 

 

 



 

 

GENERELT OM KULTURSKOLEÅRET 2008 – 2009 
 

 Kulturskoleåret varer i 32 uker. Vi starter opp 2 uker etter skolestart, har ingen undervisning 

uka før og uka etter jul, og avslutter 2 uker før skoleslutt i juni. De seks ukene vi ikke har 

undervisning kompenseres med lengre økter og ekstra timer i forbindelse med forestillinger og 

lignende. 

 Måsøy kulturskole skal delta på tre prosjekt neste skoleår:  

1)Et prosjekt på tvers av kulturskolene i Finnmark innenfor visuell kunst. I den forbindelse vil de 

eldste av våre kunstelever få mulighet til å reise  til Karasjok ei helg til høsten. Der vil de treffe 

barn og unge fra andre kulturskoler, og få jobbe praktisk sammen med profesjonelle kunstnere. 

2)Vi er invitert til en sirkusfestival i Murmansk i desember. Dette er aktuelt for den eldste 

sirkusgruppa.   

3) Neste kulturskolefestival arrangeres i Hammerfest vinteren/våren 2009. Mer info om tidspunkt, 

tema og hvem som kan melde seg på kommer til høsten.  

 Ønsker du plass i kulturskolen skoleåret 2008/09 bør du søke innen fristen 24. 
juni. Vi kommer til å gjøre en annengangs utlysning ved skolestart til høsten, men da 
kan du risikere at noen tilbud er fylt opp.  
Ved stor søkning har de som allerede har starta på tilbudet førsterett til plass. 
Deretter foretar vi loddtrekning og setter opp venteliste. (I følge kulturskolens 
vedtekter)  

 

NESTE ÅRS TILBUD: 
 

Gitar 
Gitar er et allsidig instrument som brukes i alle mulige sammenhenger.  

Det er et solo- og akkordinstrument, og undervisningen vil derfor rettes mot både solo- og akkord spill  

etter noter og etter gehør. Elevene lærer å spille både akustisk- og el-gitar  innen stilarter som klassisk, vise, 

underholdning, pop og rock. I tillegg vil det også gis en innføring i spill på bassgitar. Elevene skal 

 få et godt grunnlag for å kunne delta i de mange sammenhenger der gitaren har en naturlig plass. 
  
Tilbudet gjelder for elever fra 6. klasse og oppover. 
 

 

 
 

Piano / klaver 

Er du glad i musikk og drømmer om å kunne spille musikk for deg selv og andre, kan dette være 

noe for deg. 

 

Du kan spille som solist, til kor, dans, i band, for familieselskap og venner.  

Du kan lære klassisk musikk, folkemusikk, julesanger, og den musikken du liker aller best. 

Instrumenter du har mulighet til å spille på er piano, keyboard og flygel.  

Tilbudet er enetimer der elevene vil få opplæring i pianospill og noter.  

Du bør ha et instrument hjemme du kan øve på.  

 

Tilbudet gjelder fra 1.årstrinn. Ungdom og voksne oppfordres å søke. 

 

 



 

 

 

TEATER 
Er du glad i å leke og å spille teater?  
Teater er kommunikasjon og samspill. Barna skal oppleve gleden ved å skape selv.  

Undervisningen tar sikte på å utvikle evnen til innlevelse, konsentrasjon, kreativitet og fantasi. 
Vi kommer til å lage små forestillinger og opptredener i gruppene, men vi ønsker også å få 

 til et samarbeid med kulturskolens øvrige kunstuttrykk i forhold til litt større forestillinger.  
 

Teaterlek  
Tilbudet i teaterlek er ment å være med på å utvikle grunnleggende ferdigheter i scenisk arbeid.  

Man prøver å ta vare på skapergleden og videreutvikle den gjennom lek, samarbeidsoppgaver,  

bevegelse og sceniske aktiviteter som: improvisasjon, miming, dramatisering, dikte historier, 

 og dukkespill. 

Dette er et tilbud til barn i 3. og 4.  klasse. Det er 8 elevplasser i gruppa. 
Undervisninga vil foregå på samfunnssalen. 
 

Teater  
En videreføring av teaterlek, men med mer fordypning innenfor teaterretta arbeid. 

Gjennom å dikte historier, lage handlingsforløp selv og skape sine egne roller skal elevene 

 jobbe seg fra ide til forestilling. 

For elever fra 5.–7. klasse. Det er 8 elevplasser i gruppa.  
Undervisninga vil foregå på samfunnssalen. 

 

Ungdomsteater 
Gruppa vil jobbe med alt fra ur-teater til moderne teater, og vil lære hva som er  forskjellen på teater med episk og aristotelisk 

oppbygging.  Trenger ikke nødvendigvis å være knytta til innendørs  scene, men kan også sette opp forestilling utendørs.  

Gruppa vil også være innom andre sider ved en teateroppsetning som for eksempel lyd, lys, scenerigging, og filming. 

 

Fra 8.klasse og oppover. Det er 8 elevplasser i gruppa. 
 

SIRKUS 
 

 

Har du lyst til å være akrobat, sjonglør eller gjøgler? Da er dette noe for DEG! 
Kulturskolen ser på sirkus som et spennende område for å utvikle elevenes allsidige interesser og  

ferdigheter. Vi kommer til å lage små forestillinger og opptredener i gruppene, men vi ønsker også å få til  

et samarbeid med kulturskolens øvrige kunstuttrykk i forhold til de litt større forestillingene.  
 

Sirkuslek 
Undervisninga kommer til å bli lagt opp i bolker der vi fokuserer på forskjellige sirkusteknikker som 

f.eks sjonglering, poy og akrobatikk . 

For elever i 4. og 5. klasse. Det er 8 elevplasser i gruppa.                                                                 

Undervisninga vil foregå i polarhallen. 
 

Sirkus 1 
En videreføring av sirkuslek. Her vil elevene få utvikle seg videre innenfor blant annet sjonglering og akrobatikk.  

For 6. og 7.klasse. Det er 8 elevplasser i gruppa.  
Undervisninga vil foregå i polarhallen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sirkus 2 
Elevene vil her få større utfordringer innen tidligere nevnte sirkusaktiviteter, slik som akrobatikk,  

sjonglering, luftakrobatikk og enhjulssykkel. Elevene vil også få mulighet til fordypning i valgt sjanger.  

For ungdom fra 8. klasse og eldre. Det er  12 elevplasser i gruppa. Undervisninga vil foregå i polarhallen. 

 

Spesielt for skoleåret som kommer er at vi er invitert til en sirkusfestival i Murmansk  6. – 7. desember. Vi vil derfor 

foreta opptak til sirkus 2 umiddelbart etter søknadsfristen, slik at vi videre kan foreta påmelding til Murmansk. Det 

er derfor ekstra viktig å søke NÅ hvis du vil være med. 

 

Lek og bevegelse  
Her holder vi på med aktiviteter basert på barnas behov for allsidig lek og bevegelse. Vi satser på å stimulere til 

utvikling av barnas grunnleggende ferdigheter. Undervisningen legger vekt på: 

 

 Utvikling av finmotoriske og grovmotoriske ferdigheter. Balansere, bevegelse til rytme og musikk, stupe 

hodekråke, bli dus med ball. 

 Kroppsbevissthet. F.eks. bli bedre kjent med seg sjøl, hva jeg er, hvor jeg er, hvor jeg er i forhold til andre, 

orientere seg i miljøet. 

 Evne til innlevelse og konsentrasjon. Bl.a. dramatisering og rollespill, lage eventyr, være med i leken, lytte, 

empati – innsikt i hvordan andre har det. 

 Kommunikasjon og samhandling. Lære leker med regler, samarbeide med andre, lære konsekvenser, sang. 

 Selvtillit gjennom trygghet og opplevelse av mestring. Tørre å ta utfordringer, flytte grenser, 

 stole på seg sjøl og vite at jeg duger. 

 Kreativitet og fantasi. F.eks. lage eventyr og historier, ta egne valg. 

 

Tilbudet gjelder for 5-åringene med og uten barnehageplass. Den første tiden kan være en  

sårbar fase, og de innledende ukene vil spesielt inneholde aktiviteter som vil gjøre 

ungene trygge på seg sjøl,  hverandre og de voksne.  

Tilbudet er godt mottatt både hos grunnskolen og barnehagen. Opplegget er organisert i tett  

samarbeid med barnehagen. Ingen kontingent for barnehagebarn. Tilbudet inngår i barnehagens 

pedagogiske opplegg.  

 

Kulturknøttene 
Tilbudet gjelder for 1. og  2. klassingene, og legger vekt på det mye av samme som lek og bevegelse. Vi ønsker at 

dette tilbudet skal være en forsmak på de tilbudene vi gir til barna når de blir større. Undervisningen vil derfor bli delt 

inn i bolker på 6 eller 7 uker der forskjellige lærere vil komme innom gruppa. Bolkene vi deler inn i er: musikk, teater, 

sirkus, dans og jobbing frem mot forestilling. På den måten vil elevene i løpet av året få en liten smakebit av flere av de 

tilbudene vi har i kulturskolen. 

Det er plass til 12 elever i gruppa. 

 

 

 

  

Barnekunst 
Dette er noe for deg som er glad i å tegne, male og lage ting med hendene dine. I barnekunst vil vi at elevene skal få: 

 Oppleve glede ved å skape selv! 

 Utvikle kunnskaper og ferdigheter gjennom eget skapende arbeid. Forskjellige materialer og teknikker brukes 

innen hovedområdene tegning, maling ,skulptur og brukskunst (f.eks. vev, toving) 

 Øvelse i visuelle uttrykk (bildespråk). Få tid og mulighet til å uttrykke fantasi og følelser i eget bilde, og å gjengi 

det barnet ser rundt seg; landskap, interiør, mennesker, i bilder. »Å tegne er å se!»  

 Oppleve og forstå kunst som andre har laget.  

 Arbeide sammen om en ide. Store og små felles temaarbeid, gjerne i samarbeid med andre grupper i kulturskolen. 

Undervisninga veksler mellom individuelt arbeid og gruppearbeid. Alle elevarbeidene blir tatt vare på,  

og noe brukes på utstillinger i skolens lokaler underveis.  Undervisninga legges like etter skoletid. 

 

Tilbudet gjelder for 1., 2. og 3. kl. 

Det er plass til 14 elever fordelt på to grupper. 

 
 



Kunstverksted  
Her vil elevene kunne utvikle sine evner innen kunstfaget videre. Undervisningen omfatter bl.a. maling, modellering, 

grafikk, tekstil og brukskunst. 

Timene legges like etter skoletid, eller på ettermiddagen. Undervisningen kan også samles i bolker.  

Tilbudet gjelder elever fra 4. klasse og oppover.     Det er 7 elevplasser.  Det er ikke noe krav at du har hatt 

barnekunst for å kunne søke. 

 NB! Dette skoleåret skal vi være med i et prosjekt sammen med 7 andre kulturskoler, og du som går på 

kunstverksted vil derfor få mulighet til å delta på ei helg i Karasjok til høsten sammen med andre kunstelever fra de 

aktuelle skolene og profesjonelle kunstnere. Mer info ved skolestart. 
 

PRESENTASJON AV NOEN AV VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE: 

Havøysund Idrettslag, Havøysund Skiklubb, Havøysund Svømmeklubb. Lagene har 

gått sammen om et allsidig barneidrettstilbud. Klubbenes hovedaktiviteter som 

ballspill, ski og svømming kommer fram gjennom rullering utover skoleåret. 

Aktivitetene vil være varierte og preget av mye lek.  Barna må være medlem i minst 

ett av de ulike klubbene/lagene. Barna betaler ikke kontingent til kulturskolen, og er 

ikke medlemmer av kulturskolen.  Undervisninga er basert på Norges 

Idrettsforbunds retningslinjer for barneidrett. I retningslinjene framheves blant 

annet; trygghet, trivsel, utfordringer, opplevelse av mestring, oppmuntring, 

allsidighet og opplæring/innføring i ulike aktiviteter. Spesialisering og konkurranse 

vil ikke bli vektlagt. Lagene kjøper instruktørtjenester hos Måsøy kulturskole.  

Havøysund Skolekorps.Å spille i korps blir for mange en livslang hobby - en livsstil.  

Uansett hvor du er, treffer du andre barn, ungdom og voksne du har felles interesse 

med. Gjennom musikken knytter du varig vennskap. Skolekorpset ble stiftet i 1962, 

og har våren 2005 40 medlemmer. Korpset tar hvert år opp aspiranter, fortrinnsvis 

fra 5. klasse. HSK deltar på en rekke arrangementer gjennom året, og reiser på turer 

og stevner.  I 1998 deltok korpset som første skolekorps fra Finnmark i NM-finalen 

for skolekorps, og i 1999 reiste de igjen!  I 1999 ga de ut en CD med musikk fra 

repertoaret de siste ti årene. Korpset har et nært og godt samarbeid med 

kulturskolen og Havøysund skole. HSK er inne i en aktiv utviklingsfase med satsing på 

aspiranter og å bygge opp grovmessingen. HSK har solid musikalsk støtte fra 

musikkforeninga. Du er velkommen som medlem i Havøysund Skolekorps!   

Kontaktperson: Leder Hilde O. Mathisen. Tlf: 78 42 45 16 (jobb) 78 42 37 89 (hjem)  

Havøysund Musikkforening.  

HMF ble stiftet i 1976 og har i 2006 ca. 28 medlemmer.  HMF er beviset på at det å 

spille i korps er en livslang hobby!  HMF har flere medlemmer som var med fra 

starten i skolekorpset i 1962.  HMF er med på kulturarrangementer i Havøysund og 

har eget musikkshow og konserter hvert år. Det etter hvert godt kjente 

tyrolerorkesteret  ”Die Gavelknaben”  er ei  gruppe i HMF. De har for øvrig 10-års 

jubileum i 2005. Gjennom kulturskolen kjøpes tjenester til aspirantopplæring for 

voksne, og dirigent- og instruktørtjenester.  HMF gir tilbud til de eldste 

medlemmene i skolekorpset om å være med fra og med 9. klasse. 

Kontaktperson: Leder Bernth Sjursen   47 33 24 07  



 

 

SØKNADSSKJEMA for Måsøy kulturskole 
 

Skoleåret 2008– 2009 søker jeg undervisning i :     Årskontingent kroner: 

 

Gitar                         (fra 6.og oppover)                                                1396,- 

 

Piano   (fra 1. klasse, ungdom og voksne)             1396,-   
 

Teaterlek   (3. og 4. klasse)      977,- 

 

Teater   ( 5.-  7. klasse)                  977,- 

 

Ungdomsteater (8.kl. og oppover)       977,- 

 

Sirkuslek  (4. og 5.klasse)                  977,- 

   

Sirkus 1             (6. – 7.klasse)                  977,- 

 

Sirkus 2  (8. kl. og oppover)                                      977,- 
NB! Opptak på sirkus 2 vil blir foretatt med en gang etter søknadsfristen pga festival i Murmansk i desember.  

(Se beskrivelsen av tilbudet + generelt om kulturskoleåret lenger frem i brosjyren) 

 

Lek og bevegelse 1  (femåringer)     inngår i barnehagens tilbud 

 

Kulturknøttene  (1. og 2.klasse)      977,- 

      

Barnekunst   (1.,2., og 3.klasse)      977,- 

   

Kunstverksted  (4.klasse og oppover)      977,-     

 

 
Søker du på flere tilbud? Sett prioritering fra 1 – 3, hvor 1 er førstevalget ditt. (Dette gjelder ikke barneidrett).Det 

gis familiemoderasjon på kontingenten. Deltar du på flere tilbud får du også redusert kontingent.  

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

manglende finansiering og ved ubesatte lærerstillinger. Elevkontingenten i denne brosjyren er regnet ut fra nivået i 

07/08 . NB! Kontingenten kan justeres  fra 1. august og vil da øke litt i forhold til det som er oppgitt her. 
 

Barneidrett. (3. og 4. klasse) 

Undervisning i samarbeid med idrettslaget, skiklubben og svømmeklubben. Kulturskolen selger instruktørtjenester                  

til lagene. Ingen kontingent til kulturskolen. Barna betaler kontingent til sitt lag! Er du interessert? Sett kryss 
  

Havøysund skolekorps. 

Alle fra 5. klasse og eldre ønskes velkommen som aspiranter! Korpset har eget aspirantopptak høsten 2008, og alle får 

skriftlig invitasjon fra styret i skolekorpset. Ingen kontingent til kulturskolen. Ungene betaler kontingent til korpset!   
 

Navn:        Alder / klasse: 
 

Adresse:        Telefonnummer:   
 

Foresattes underskrift hvis du er under 18 år: ……………………………………………. 

 

 

 

Påmeldingen er ikke bindende. Du vil få skriftlig beskjed om tildelt elevplass. 

Skjemaet leveres / sendes til: Måsøy kulturskole, 9690 Havøysund. 

 

 


