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KALMAR KULTURSKOLA
Kulturskolans verksamhet genomsyras av konstnärligt
pedagogiskt arbete i mötet med barn och unga.
Vi tränar instrument, motorik, koordination, rytm,
koncentration och samarbete. Vi arbetar kreativt,
konkret, personligt och når kunskap genom skapande,
agerande, repetition och reflektion.
Bild (från 7 år)
Skapande verkstad, måla och skapa i olika material.
Dans (från 6 år)
Dansmix, akrodans, jazzdans och streetdance, modern
jazzdans, modern och nutida dans.
Drill (från 7 år)
Stavteknik, akrobatik, pompoms och dans med
inriktning mot föreställningar och evenemang.
Film (från 13 år)
Finns i två olika inriktningar. Introduktionskurs och
filmverkstad.
Nycirkus (från 7 år)
Luftakrobatik, balans, jonglering, mänskliga pyramider
och med inriktning mot föreställningar och evenemang.
Teater (från 7 år)
Med olika påbyggnadskurser, innehållande exempelvis
scenträning, teaterimprovisation, föreställningar och
evenemang.
Musikal (från 13 år)
För dig som tycker om sång, dans och teater!

Kalmar Kulturskola
skapar plats för alla barn
och ungas kreativitet.

Musik
• Bleckblåsinstrument:
kornett (från 7 år), trumpet, trombon, valthorn,
euphonium, tuba (från 8år).
• Piano i grupp eller enskilt (från 9 år).
• Musikproduktion: digitalt musikskapande (från 13 år)
• Slagverk/trumset (från 10 år).
• Stråkinstrument: fiol (från 7 år), altfiol, cello,
kontrabas (från 9 år).
• Stränginstrument: gitarr (från 9 år), elgitarr,
elbas (från 10 år).
• Sång: i kör (från 7 år) och solosång (från 12 år).
• Träblåsinstrument: blockflöjt, tvärflöjt, oboe,
klarinett, saxofon (från 9 år).
• Musikteori (från 13 år).
• Funktionsinriktad musikterapi: FMT-metoden.
Samspel mellan våra olika sinnen och vår motorik.
• Avancerat program: För dig som vill satsa extra,
fördjupa och bredda. Antagning via din lärare.
Kulturskolans orkestrar och ensembler
Blåsningen, BlåsLaget, blåsensembler, symfoniorkester,
Stråkligan, Stor & liten, stråkensembler, gitarrensemble,
gitarrorkester och rockband.
Körverksamhet
Sånglingarna, Tonsättarna, Rösträtt, Voices, The Boys
och andra sångensembler.
Vi anordnar flera olika evenemang där elever får träna
på att uppträda på scen. Ofta brukar vi blanda och
samarbeta med flera ämnen i dessa evenemang.

Vad gör du på lovet?
Kulturskolan anordnar
även lovverksamhet.

Du hittar Kulturskolans
kurskatalog på:
www.studyalong.se/kalmar eller via vår
webbplats.
Datum för släpp av kurskatalog
med nya kurser:
Nya kursplatser för Hösttermin 2 juni.
Nya kursplatser för Vårtermin 1 december.
Terminsavgifter:

•
•
•
•
•

Musik, sång, scenkonst mm, 350 kr
Instrumenthyra, 250 kr
Avancerat program, 700 kr
Deltagare från annan kommun, 1500 kr
Kortkurser, 0-350 kr

På kulturskolan.kalmar.se hittar du även
övriga avgifter och villkor.
Besök oss gärna på sociala medier!
instagram.com/kalmarkulturskola
facebook.com/kalmarkulturskola

Välkommen till Kulturskolan!

Kalmar Kulturskola Box 610, 391 26 Kalmar
Besöksadress: Skeppsbrogatan 6, Baronen

0480-45 06 90

kulturskolan@kalmar.se

