nynäshamns

KUlturskoLA
Musik

Dans Teater/Drama

Blockflöjt

Eufonium

Showjazz

Tvärflöjt

Sång

Streetdance

Klarinett

Kör

Barndans

Saxofon

Gitarr/
Elgitarr

Musikalkör

Oboe

Elbas

Trumpet

Rockgrupp

Trombon

Singer/
Songwriter

Bastuba
Valthorn
Kornett

Drama/
Teater
Improvisationsteater
Musikalteater

Bild/Media
Teckning

r s er
u
k
Nya dan 3
se si

Målning

Piano

Animering

Trummor/
Slagverk

Foto

Anmälan

Anmälan till Kulturskolan kan göras under hela året.
Det går att studera flera ämnen parallellt i mån av
plats.
Via Kulturskolans hemsida görs en anmälan
med hjälp av Bank-ID (e-legitimation). För att kunna logga in till vår webbaserade anmälan behövs
ett personligt Bank-ID. På skolans hemsida finns
information om hur man skaffar sig e-legitimation.
När ett konto skapats är det viktigt att uppgifter
i kontot framöver hålls uppdaterade.
Om Bank-ID saknas kan Kulturskolans pappersblankett användas. Blanketten finns att hämta som
PDF-fil på skolans egen hemsida eller i pappersform på expeditionen.					
				
Fortsättning på sidan 3 >

Anmälan till Kulturskolan
kan göras under hela året

Kulturskolan i korthet
•

utbildar ca 600 elever i ämnena musik,
teater/drama, bild/media och dans

•

ger barn, ungdom och vuxna en aktiv och meningsfull
fritidsysselsättning genom att erbjuda högkvalitativ
undervisning utifrån var och ens intresse och motivation

•

förbereder elever som så önskar inför högre utbildning

•

har som mål att bedriva en intensiv utåtriktad
verksamhet och därmed stå för en betydande
del av Nynäshamns kulturutbud

•

är under kontinuerlig utveckling med målet
att ständigt förbättra men också
bredda mot fler ämnesvalsmöjligheter

•

företräder Nynäshamns kommun i samband
med festivaler och resor utanför kommunen
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Kontaktinformation – Nynäshamns Kulturskola
Postadress/besöksadress

Telefon expedition

Telefon kulturskolechef

Telefax

E-post/Webb

Nynäshamns Kulturskola
Nynäsvägen 20
149 40 NYNÄSHAMN

08-520 735 80

08-520 735 81

08-520 132 57

kulturskolan@nynashamn.se
www.nynashamn.se/kulturskolan
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MUSIK

Instrument • Sång

Du kan spela de flesta instrument i flera olika genrer som till exempel pop, rock, klassiskt och visa.
På vår webbplats kan du läsa mer om innehållet i
de olika musikämnena.
Befintliga ensembler: Blåsorkestrar på olika
nivåer, storband, kammarorkester, gitarrorkester,
tangentorkester, körer och mindre ensembler på
varje instrumentgrupp. Alla elever erbjuds att medverka – hör efter med din musiklärare. Mer information finns på vår hemsida.
Instrumentutlåning: Utlåning av instrument
sker genom läraren. Vi lånar ut följande instrument:
Stråkinstrument, tvärflöjt, klarinett, saxofon, trumpet, trombon, oboe, valthorn och tuba. Utlåningen
är helt gratis. Förbrukningsmaterial (strängar, rör,
etc.) och reparationskostnader på grund av oaktsamhet bekostas av eleven.

TEATER/DRAMA
Inom teatergruppen arbetar vi med att utveckla fantasi och kommunikationsförmåga med hjälp av dramaövningar och improvisationstekniker. Teatergruppens arbete leder fram till minst en större och flera
mindre teaterföreställningar. Samarbetsprojekt där
till exempel olika musikföreställningar ingår är en
del av teaterverksamheten.
Ofta utgår vi från en rollfigur, en saga eller en
berättelse som vi själva hittar på och utformar gemensamt en teaterföreställning. Vi kan även arbeta med utgångspunkt från litteratur, film eller ett
färdigt pjäsmaterial.

BILD/MEDIA

Teckning • Målning • Foto

Kurserna i teckning och målning inrymmer ”bild” i
vid bemärkelse. Vi tränar på att öva upp vårt seende genom att teckna av från bilder eller verkligheten. Vi får möjlighet att arbeta experimenterande
med ”fantasibilder”, seriefigurer och andra bilder.
Material ingår (undantagsexempel: målarduk). För
intresserade finns möjlighet att delta i någon av
de löpande utställningstillfällen som anordnas varje
termin.
Fotokursen riktar sig till nybörjare. Vi arbetar
till exempel med kamerans funktioner, bildkomposition och bildredigering. Möjlighet att arbeta med
animation på Ipad finns också.
		 Alla kurser utformas så långt som möjligt
efter var och ens önskemål.

DANS							
Showjazz bygger på en blandning av traditionell
jazzdansundervisning och den mer sceninriktade
showdansen. Vi dansar till olika sorters pop-, jazz-,
soul-, funk- och rockmusik.
Streetdance
bygger
på
streetdance,
newschool stil. Streetdance dansas mest till hip
hop musik.
Barndans utgår ifrån lusten att dansa och röra
sig till musik. Vi kommer att göra sång och danslekar samt improvisera, dansa enklare övningar och
koreografier.
Musikalkören: Här blandar vi två roliga saker
i samma lektion! Vi gör uppsjungning och sjunger
musik från olika genrer. Sedan gör vi dansuppvärmning och dansar med grunden i showjazzdans. Ibland sätter vi ihop sång och dans till musikalnummer. Musikalkören medverkar som kör,
dansgrupp eller musikalgrupp med både sång och
dans vid ett flertal konserter och föreställningar
under terminerna.
Alla grupper kommer att få möjlighet att stå
på scen och visa upp vad de jobbat med. En del
grupper kommer även att vara med i Kulturskolans
större scenmusikaliska produktioner och teaterpjäser.

Lektionstider per vecka

MUSIK: Enskilt 20 min, grupp 30 minuter
TEATER/DRAMA: Grupp 45 eller 60 minuter beroende på ålder. Även 90 minuter kan
förekomma.
BILD/MEDIA: Enskilt beroende på ämne,
30 eller 60 minuter. Grupp beroende på
ämne/skola 45, 50 eller 60 minuter.
DANS: Grupp 45 eller 60 minuter

Ämnen med start från årskurs 2

Teckning (från årskurs 1 på Tallbackaskolan)

Ämnen med start från årskurs 3
Rockgrupp

Ämnen med start från årskurs 5
Målning, foto och animering

Ämnen med start från årskurs 6
Singer/Songwriter
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Intagning

Intagning sker även i mån av plats under läsåret. Vid
platsbrist placeras eleven på en så kallad väntelista.
Sökande får inte automatiskt information.

Vuxenelever

Kulturskolan erbjuder också vuxenundervisning
inom alla ämneskurser – dock har barn- och skolungdomar företräde. Undervisningen sker i vuxengrupp eller enskilt. Precis som med våra yngre
elever är vi lyhörda för var och ens intresseområde
och ambitionsnivå.

Lokaler

Undervisning i musik sker både under ordinarie
skoltid i elevens egen skola och på fritiden i Kulturskolans lokaler. Teater/drama och dans bedrivs huvudsakligen i Kulturskolans lokaler men även i vissa
skolor där följande kurser erbjuds: Drama för sexåringar: Svandamms-, Gröndals-, och Viaskolan. Dans
bedrivs även på Binomen- och Kyrkskolan. Bild/Media bedrivs på Kulturskolan (teckning bedrivs även
på Tallbackaskolan).

Terminsavgift

Terminsavgiften är 800 kr. Vi har även andra avgiftsalternativ eftersom vi bland annat erbjuder
avancerade kurser. Avgiftsalternativen visas på vår
webbplats samt i ett särskilt blad som finns på skolans expedition. Terminsavgift debiteras tills uppsägning av plats sker.

Uppsägning av plats

Om eleven inte ska fortsätta nästa termin måste
vårdnadshavare säga upp platsen senast 15 augusti

Rockgrupp
Nu kan du spela i band på kulturskolan, helt
utan krav på förkunskaper!

för att inte debiteras för följande hösttermin samt
senast 15 december för att ej debiteras för följande
vårtermin.
Uppsägning av plats måste göras av målsman/
vårdnadshavare. Påbörjad termin debiteras med
gällande terminsavgifter.
För nybörjare, det vill säga första terminen i ett
ämne, ges möjlighet att prova på ämnet det första
lektionstillfället.
Uppsägning av plats för nybörjare görs senast
innan det andra lektionstillfället för att undvika debitering av terminsavgift. Vid utebliven betalning
debiteras lagstadgad påminnelseavgift.

Du kan säga upp din plats enligt något av
följande alternativ:
1. I första hand görs uppsägning på webbplatsen
genom inloggning med Bank-ID. Adressen till den
egna sidan på webbplatsen är

https://open24.ist-asp.com/nynashamn/musik
/Musik/Login?ref=MyPage

2. I andra hand görs uppsägning via e-post till
läraren (e-postadresser finns under fliken Kontakt
på webbsidan)
3. I sista hand görs uppsägning via e-post till

kulturskolan@nynashamn.se

Terminsstart

Vid början av ett nytt läsår erhålls information om
terminsstart för gamla och nya elever. Vårterminen
börjar samtidigt med grundskolan utan att särskild
information skickas ut.
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Singer/Songwriter
Är du intresserad av att lära dig
skriva egna låtar så är detta kursen för dig!

r
urse
k
a
Ny

Vi träffas en gång i veckan och spelar låtar på trummor,
bas, gitarr och sång, ibland också keyboard. Är ni ett
kompisgäng så kan man anmäla sig tillsammans men enskilda anmälningar går också bra, då sätter vi ihop grupper
med andra anmälda. Du kan gärna ange i anmälan vilket instrument du är mest intresserad av men du kan också prova olika, det
kommer ni överens om i bandet. Låtarna väljs i början av lärarna
(men förslag från eleverna är givetvis välkomna).

När du och bandet har kommit en bit på väg så kommer det
givetvis att finnas möjligheter att stå på scen och spela inför en
publik men om ni bara vill repa så går det självklart också bra.
Från årskurs 3 och uppåt.

Vi arbetar både praktiskt och teoretiskt, vi går igenom
låtars olika delar och hur man bygger upp en låt. Du lär
dig tonarter och vilka ackord som passar ihop, hur man
sätter ackord till en melodi och transponering, det vill säga
hur man flyttar en grupp ackord till en annan tonart.
Viss förkunskap krävs med grundläggande ackordspel på antingen piano eller gitarr. Från årskurs 6 och uppåt.

Lärare för Rockgrupp: Kenneth Burman och David Janglöv
Lärare för Singer/Songwriter: Kenneth Burman

