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Kom och var med!
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Informationsbroschyr från Säffle Kommunala Musikskola
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Välkommen till musikskolan

C

Vill du lära dig att sjunga, spela eller dansa? Ja, varför inte allt ihop?
Då är kommunala musikskolan ett utmärkt alternativ.
Här får du lektioner, enskilt eller i grupp. Dansundervisningen sker alltid i
grupp.
Du får också känna på hur det är att uppträda och vara med på olika
föreställningar och bidra aktivt i kommunens kulturliv.
Musikskolan ger dig möjlighet att utvecklas som musiker och dansare för att
senare, om du så vill, söka vidare till fortsatta utbildningar.

Musikskolans undervisning

Undervisningen sker i musikskolans lokaler i Medborgarhuset, och ute på
grundskolorna. Musikskolan har samma terminstider som grundskolan.
Allmänna lovdagar och studiedagar är undervisningen inställd.
Du kan börja din undervisning när du vill under året om det finns plats.

För vem gäller undervisningen?

Musikskolans verksamhet vänder sig i första hand till skolungdom, men i mån
av plats kan vuxna också få undervisning eller vara med i ensemblespel.

Dans

Dansundervisningen sker i grupp och blandar till en början dans och rytmlekar
med enklare danssteg från balett till jazzdans. Så småningom provar vi även
på bl.a. funk, modern dans, stepp, enklare akrobatik och folkdans.
Du kan börja redan när du fyllt 3 år. När du fyller 8 år och har dansat i ett år
kan du även delta i undervisning i klassisk balett.

Samtliga instrument du lär dig
ingår i olika ensemblegrupper
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Kör- och ensemble

En av musikskolans viktigaste uppgifter är att låta eleverna spela eller sjunga
i någon av de många ensembler som finns. I ensemblen får du lära dig att
lyssna, vara uppmärksam och ta hänsyn. Du blir med andra ord bättre på ditt
instrument.

Vad kostar det?

Instrumental- / dansundervisning kostar 650 kr per termin
(om du väljer att spela två instrument eller kombinera dans och instrument så
reduceras avgiften med 225kr).
Avgiften debiteras även om eleven slutar efter 4 lektioner.
Kör- och orkesterundervisningen är gratis.

Syskonrabatt
När två eller flera syskon deltar i musikskolans undervisning lämnas rabatt.
Avgiften reduceras med 225 kr från och med andra barnet.

Hyra av instrument

Musikskolan hyr ut följande instrument:
Fiol
Valthorn

Cello
Tuba

Saxofon
Klarinett

Hyran är 250 kr per termin

Trumpet
Tvärflöjt

Trombon

I
IIIIIIII
DANS

?

Vad väljer Du
FIOL/ALTFIOL

KLARINETT

KONTRABAS

ELGITARR

KEYBOARD
FLÖJT
TRUMPET
TUBA

DRAGSPEL

				
TRUMMOR/SLAGVERK

VALTHORN

ELBAS

CELLO
KORNETT

GITARR

SAXOFON

PIANO
TROMBON

SÅNG
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Blåsinstrument

Blåsinstrumenten delas in i två huvudgrupper; träblås och bleckblås (brass)
Träblåsinstrument
Flöjt, klarinett och saxofon

Brassinstrument
Trumpet, kornett, valthorn, trombon
och tuba.
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Slagverk - Trummor

Stråkinstrument

Fiol, altfiol, cello och kontrabas
Till denna grupp räknas:
trumset, xylofon, vibrafon, marimba,
klockspel och pukor m.m.
Trumundervisningen sker på musikskolan.
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Gitarr - Elgitarr

Elbas
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Piano - Keyboard

Dans

Sång
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Viktigt! Vid förhinder, ring din lärare
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Säffle Kommunala Musikskola
661 80 Säffle
Rektor			

0533-68 16 55

Arbetsrum:		

0533-68 16 54

Stråkrum:		

0533-68 16 80

Piano/Ensemblesal

0533-68 14 81		

E-post: förnamn.efternamn@saffle.se

Askås 2011

Telefon:

