Ljusnarsbergs

Kulturskola

Välkommen till kulturskolan!
I kulturskolan får du bland annat lära dig att spela instrument och sjunga. Vi
arbetar både med enskilda lektioner och spel/sång i grupper av olika slag.
Du kan välja på följande instrument:

• Fiol • Cello • Tvärflöjt • Trummor • Klarinett • Saxofon • Trumpet
• Tuba • Solosång • Piano/synth • Gitarr/Elgitarr • Elbas • Kontrabas •
Alla nya elever erbjuds att prova på ett instrument/sång vid tre tillfällen innan de
bestämmer sig. Efter tre tillfällen uttages avgift för en termin.
Alla elever bör ha tillgång till eget instrument så att de kan öva hemma.
Kulturskolan hyr ut följande instrument:
Fiol • Tvärflöjt • Klarinett • Saxofon •
• Trumpet • Cello • Tuba •

Anmälan till kulturskolan
Förnamn................................................ Efternamn....................................................
Född år/mån/dag.....................................
Adress (gata, box)..................................... Tel (mobil förälder).....................................
Postnr, ort................................................. Tel (mobil elev)...........................................
Målsmans förnamn.................................. Målsmans efternamn..................................
Vårdnadshavare personnr..................................... OBS! krävs för fakturering
E-post........................................................
Klass...........................
Önskar undervisning i (fyll gärna i två alternativ):
Alternativ 1............................................... Alternativ 2................................................
Har eget instrument: 			
Anskaffar eget i samråd med lärare:
Önskar hyra instrument: 			

JA
JA
JA

NEJ
NEJ
NEJ

Avgifter och hyra:

625 kr/termin, 2:a barnet 525 kr/termin, efterföljande barn 400 kr/termin.
Instrumenthyra: 150 kr/termin

Kulturskolan ger också alla elever möjlighet att spela, sjunga, dansa och skapa med
bild tillsammans i olika grupper. Dessa grupper är avgiftsfria.
På torsdagar mellan 14:00 och 15:30 har vi öppet hus med en Kulturfritidsgård.
Där är alla elever från åk 5 välkomna. Även yngre elever som redan är inskrivna i
Kulturskolan är välkomna i samråd med kulturskolans pedagoger.
Bild, måla och skapa i olika material
Ensamblespel, spela tillsammans med andra i en grupp
Musikproduktion, prova att skapa musik digitalt och spela in i studio
Poddradio, gör ett program som kan sändas
Drama/teater, prova att skådespela och dramatisera
Film, gör en spännande/rolig/sorgsen/skräck-film
Välkommen med din anmälan!

Jag godkänner att mitt barn får delta på foto i reportage i t ex tidning och på Internet.
JA		
NEJ
Jag godkänner att mitt barn får delta i video och foto på kulturskolans instagram.
JA		
NEJ
Har barnet någon allergi?		
JA		
NEJ		

Vad är barnets allergi?
....................................................................................

För att kunna hantera din anmälning till Kulturskolans aktiviteter behöver vi lagra dina
personuppgifter. Det sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) (EU 2016/679).
Ljusnarsbergs kommun kommer aldrig att lämna ut dina personuppgifter till företag och/eller
organisationer utanför vår egen krets/verksamhet.
Jag godkänner

Jag har läst och godkänt information i foldern.
Datum........................................................
Vårdnadshavares underskrift........................................................

