Sunne kulturskola erbjuder en estetisk grundutbildning inom olika konstnärliga uttryck.
I Kulturskolan får du chansen att utveckla din kreativitet och lägga grunden för ett
livslångt intresse inom estetiskt skapande, som amatör eller professionell.

Välkommen till vår Kulturskola i Sunne!
Vi vill att du ska känna dig både trygg och inspirerad i vår skola och hoppas att du får en bra tid hos oss.
Ibland vill man bara prova på och känna sig för, eller så fortsätter man i flera år, och hur man än väljer är
det helt ok.
Hur undervisningen blir och hur mycket du lär dig, beror på hur mycket tid du själv ägnar åt att öva och
övning ger färdighet! Har du frågor, så hör du av dig till din lärare eller till vår expedition.
Sunne Kulturskola rankas som en av de bästa i Värmland och det vill vi fortsätta vara!
Vänliga hälsningar!
Tuula Dajén, kulturchef

Musiklektionerna äger rum både dag- och kvällstid. Om elevunderlaget på skolorna utanför tätorten
överstiger fyra elever per lärare, kan undervisning ske på respektive skola under skoltid.
Undervisningen sker enskilt i 20 minuter eller i grupp/ensemble i 30-90 minuter.

Sång- och instrumentkurser
Som musikelev har du en lektion varje vecka, antingen ensam eller i grupp. Målet är att alla elever ska ha
möjlighet att delta i en orkester eller ensemble.
Valbara instrument: Slagverk, fiol, altfiol, cello, kontrabas, trumpet, trombon, tuba, valthorn, oboe, fagott,
klarinett, saxofon, tvärflöjt, blockflöjt, solosång, piano, keyboard, gitarr, elgitarr, elbas.

Komposition/musikteori
För dig som vill fördjupa dig och lära dig mer om hur man skriver musik erbjuder vi komposition och
musikteori.

Körer och orkestrar
I kören eller orkestern har du unika möjligheter att utveckla instrumental färdighet och musikalitet och att
uppleva gemenskap och samhörighet i gruppen. Körerna och orkestrarna/ensemblerna övar vanligtvis en
gång i veckan och uppträder regelbundet.
Kulturskolans körer: Ministjärnorna 5-6 år, Stjärnorna åk 1-3, Stars åk 4-6.

Instrumentlån
Kulturskolan hyr ut stråk- och blåsinstrument första läsåret, i mån av tillgång. Undantag görs för
stråkinstrument (små storlekar), som du kan hyra en längre tid. För övrigt hänvisas till musikhandeln, som
även hyr ut instrument och säljer med återköpsgaranti.
Rådgör gärna med din lärare innan inköp!

Här får du dansa tillsammans med andra och göra scenframträdanden, med fokus på den stora
dansavslutningen i slutet av vårterminen. Lektionerna äger rum på kvällstid.
Danskurser: dansmix, balett och show/jazzdans. Anmälan från 6 år

I Kulturskolans skaparverkstäder får eleverna prova på de flesta tekniker inom måleri, skulptur och
teckning, t ex akryl, akvarell, kol, serieteckning, gips, glas och keramik. Bild & Form-eleverna har
regelbundna utställningar, t ex på biblioteket.

Här kan du som går i årskurs 4 eller högre lära dig att göra film från grunden. Vi lär oss att skriva manus,
filma, spela in ljud/berättarröst och redigera tex. Vi använder iPads med bra mikrofoner och ljus men har
även en liten Tv-studio där du får lära dig hur man jobbar i ett Tv-team.

Ansökan
Ansökan görs på vår hemsida.

Antagning
Du får meddelande om antagning till Kulturskolans undervisning genom kallelse till första lektionen, via
brev eller telefonsamtal. Om antalet sökande är större än antalet platser, upprättas en kölista med
antagning efter ansökningsdatum, typ av kurs och elevens ålder. När registrering gjorts om köplats i vårt
elevregister, skickas ett brev hem till dig, så att du vet att din anmälan kommit in.

Avanmälan
Om du inte vill fortsätta vara elev på Kulturskolan, ligger ansvaret att avanmäla dig på förälder/målsman.
Så länge du inte har gjort avanmälan, står du kvar som elev på Kulturskolan och måste betala
terminsavgift.

Bra att veta som elev på Kulturskolan
www.sunne.se/kulturskolan är vår webbadress. På hemsidan finns alltid aktuell information om det som
händer, praktisk information om de olika ämnena, kontaktuppgifter till all personal och mycket mera!
Sjukanmälan. När du inte kan komma till din lektion, ska du ringa/sms:a till din lärare och meddela detta i
god tid före lektionen.
Introduktion. Som ny elev får du prova 2 lektioner, innan du bestämmer om du vill fortsätta terminen ut.
Lov- och studiedagar är desamma som den vanliga grundskolan.
Ansvar. Förälder/målsman har ansvar för barnet till och från lektionssalen.
Övning. För ett bra resultat, behövs intresse och egen träning.

Medlemskap i RUM/Föräldraföreningen SKuFF.
Som elev i Kulturskolan blir du medlem i RUM (Riksförbundet Unga Musiker). Det gäller ALLA elever i
Kulturskolan, musik-, dans-, film- och bild-elever. Genom medlemskapet får vi ekonomiskt bidrag från RUM
som ska användas till era aktiviteter av olika slag.
Vi har en föräldraförening som heter SKuFF, Sunne Kulturskolas Föräldraförening. De hjälper oss på olika
sätt, t ex säljer fika vid konserter/föreställningar, hjälper till vid resor med mycket mera.
De pengar som SKuFF samlar in, går oavkortat till elevaktiviteter.
Medlemskapet i RUM och SKuFF är gratis.

Instrument-/solosångskurs, inkl. ensemble och kör
Endast kör/orkester
Komposition/musikteori
Instrumenthyra
Dans
Film
Bild & Form, inkl. material

600:-/termin
450:-/termin
450:-/termin
250:-/termin
500:-/termin
500:-/termin
600:-/termin

Avgifter uppgår till högst 1 500:-/termin och familj, för elever t.o.m. 19 år.
Hyr du instrument, tillkommer den avgiften.
Avgifterna faktureras en gång per termin.
Fr.o.m. tredje lektionstillfället tas full terminsavgift ut, om inte avanmälan gjorts.
Från och med hösttermin 2018 kan du som vuxen ta lektioner i vissa instrument. Avgiften för vuxna är
2000kr/termin för 40 minuters lektion.

Anton Lundström, administratör
0565-160 51
Anton.Lundstrom@sunne.se

Tuula Dajén, kulturchef
0565-163 98
Tuula.Dajen@sunne.se

www.sunne.se/kulturskolan

Kulturenheten

