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Välkommen till Kulturskolan
Vill du lära dig spela något instrument, dansa eller vara med på drama/teater?
För start till höstterminen, måste din anmälan vara inne senast den 31 maj, men man kan
även lämna in anmälan andra tider på året. Vissa instrument och
ämnen är populära, om vi inte kan bereda plats åt alla sökande, placeras man på väntelista.
Undervisningsämnen i Musik
Kulturskolan ger undervisning på följande instrument:
Blockflöjt, Tvärflöjt, Saxofon, Klarinett, Trumpet, Trombon, Piano, Gitarr,
Ukulele, Elbas, Fiol, Altfiol, Cello, Kontrabas, Trummor, Sång (åk 7)
Lokaler
Undervisningen sker i regel i grundskolans lokaler, men elever på Centralskolan,
gymnasieskolan och viss annan undervisning är förlagd till kulturskolans lokaler i
Tingshuset i Malung.
Lektioner och övningar
I början av höstterminen tar läraren kontakt med sina elever och kommer överens
om tiden för lektionen. Om ni har speciella önskemål angående lektionstiden, bör ni
kontakta läraren i början av höstterminen. Frånvaro meddelas direkt till din lärare.
Telefonlista till alla Kulturskolans lärare hittar du på vår websida.

Elever som har varit inskrivna under hela läsåret garanteras minst 25 lektioner under året.
Mellan lektionerna måste regelbunden övning och träning ske för att man ska kunna utvecklas
och bli bättre.
Instrument att låna
Elever som vill spela blockflöjt, piano, trummor, gitarr eller elbas måste själva skaffa
instrument till undervisningen. Kulturskolan ger råd och hjälp till de elever som vill
köpa egna instrument eller få instrumenten reparerade. Övriga blås- och stråkinstrument kan
till att börja med kostnadsfritt lånas av kulturskolan.

DANS
Barndans erbjuds barn i 4-5 årsåldern. Lektionerna är 45 minuter långa och
innehåller danslekar, rörelseövningar, rytmik, lättare koreografi och avslappning.
Show/jazz/streetdans är för elever i skolåldern. De delas in i olika grupper

beroende på ålder och erfarenhet. Lektionerna börjar med uppvärmning och
avslutas med stretching. Improvisation, dansteknik och diagonalövningar är
moment som ingår i lektionerna, liksom träning av dansnummer.
Lektionerna är 60 – 90 minuter långa. Dansundervisningen sker i Kulturskolans lokaler,
Tingshuset i Malung och Sälenhallen i Sälen.

DRAMA / TEATER
Eleverna delas in i grupper. I dramaövningar får eleverna öva samspelet mellan olika
individer, prova på att leda och ledas och leva sig in i olika känslostämningar etc. De
utvecklar sin självkänsla och förståelse för andra. Lektionerna är 60 minuter långa,
och hålls för närvarande på Centralskolan i Malung.

KONSERTER OCH FÖRESTÄLLNINGAR
En viktig del av kulturskolans verksamhet är de offentliga konserterna och föreställningarna.
Då få eleverna möjlighet att visa upp vad de har lärt sig och tränat på för att kunna uppträda
inför publik.

DIN ANSÖKAN TILL KULTURSKOLAN
Fyll i ansökningsblanketten som finns att hämta på biblioteken i Malung och Sälen eller ladda
ner den från Malung-Sälen kommuns hemsida. www.malung-salen.se
Lämna in din ansökan på biblioteket eller till någon lärare vid kulturskolan. När vi mottagit din
ansökan placeras du i vårt kösystem. Vi kontaktar er i början av höstterminen om ni erbjuds
plats. Kulturskolans undervisning startar 2 veckor efter den vanliga skolstarten.
Om din lärare blir sjuk kommer du bli meddelad av din lärare eller via sms. Därför är det extra
viktigt att du uppger både förälder och elevs mobilnummer.
Vill du skicka ansökan per post eller har frågor kring din ansökan så är våra kontaktuppgifter:

Kulturskolan
Box 14
782 21 MALUNG
Tel: 0280 - 186 16 / Andreas Kratz, Administratör
kulturskolan@malung-salen.se

TERMINSAVGIFTER
Elevavgift ....................... 600:- / termin
Syskonavgift ..................... 300:- / termin
Avgift för extra ämne ...... 300:- / termin
Om man har blivit erbjuden minst 3 lektioner under terminen, är man skyldig att
betala hela terminsavgiften. Om man ångrar sig och inte vill fortsätta, är det alltså
viktigt att meddela detta så fort som möjligt.

