KONTAKT OSS
Informasjon om tilbudene våre, samt priser og hvordan du søker finner du på:

www.orkland-kulturskole.no
E-post post@orkland-kulturskole.no
Telefon 904 08 124
Kulturskolen er også på Facebook - lik oss!

Vil du bli elev hos oss?

Har du lyst til å holde på med skuespill eller teater?

Dans. Kulturskolen tilbyr dansekurs innenfor ulike tradisjoner som f.eks. «Raggeton» og jazzdans. I tillegg til Barnedans for aldersgruppa 4-5 år, har vi flere dansegrupper under betegnelsen «Dansemix» som er delt opp etter alder og ferdighetsnivå. Målgruppen er barn og ungdom fra 6 til 16 år.

Er du kreativ og vil skape?

Teater. Her lærer du teatersport, improvisasjon, jobber med ulike ferdige manus
og skriver egne manus.

Liker du å spille, synge eller danse?

Da vil vi gjerne at du skal være elev hos oss.
Vi har tilbud innenfor både dans, teater, visuelle kunstfag og vokal- og instrumentalopplæring.
Og uansett hva du velger har du muligheten til å få deg en meningsfylt fritidsaktivitet til glede for både deg selv og andre.
Kulturskolen tilbyr undervisning på mange disipliner. Informasjon om hvilke tilbud
som er på hvilke skoler samt aldersgrenser for å begynne på tilbudene, finner du
på vår hjemmeside www.orkland-kulturskole-no

Vi tilbyr:
• Sang
• Piano
• Bandinstrumenter
• Korpsinstrumenter
• Fiolin
• Dans
• Teater
• Visuell kunst
• Sceneproduksjon
• Lydstudio
• Elektronisk musikkproduksjon
• Flere tilbud til barn i førskolealder

Visuell kunst. Undervisning i grupper hvor du får prøve ut ulike teknikker innen
kunstfaget; f.eks. tegning, maling, trykk, leire, kullstift og veldig mye mer.
Lydstudio lærer deg hvordan du tar opp eller spiller inn «levende» musikk ved hjelp
av opptaksutstyr som mikrofoner og program for lydopptak på datamaskin, mens
Sceneproduksjon tar for seg hvordan du bruker anlegg for lyd og lys i konsertsammenheng. Elektronisk musikkproduksjon er et av våre nyeste undervisningstilbud,
og her lærer du hvordan du kan lage musikk ved hjelp av datamaskin.
Musikkverksted. Kulturskolen ønsker at de fleste som går på instrumentalopplæring skal ha muligheten til å få spille sammen med andre. Det har du blant annet
mulighet til gjennom de mange bandene vi har. Også andre instrumentdisipliner
enn tradisjonelle bandinstrumenter kan bli satt sammen til grupper på tvers av
disiplinene hvis de ønsker det.
Instrumentalopplæring. Undervisningen foregår som oftest med én elev og én lærer, men det kan av og til være grupper på 2 eller 3 elever. Her er det mange instrumenter å velge i: Piano, keyboard, gitar (el. og akustisk), el-bass, slagverk, fløyte,
kornett, trompet, baryton, trombone, valthorn, klarinett, saxofon, trekkspill og
fiolin.
Sang. I sangtimene kan du lære deg å bruke stemmen riktig og utvikle deg til å bli en
bedre sanger. Vi tilbyr sang i grupper og individuelt. Vi har også faste vokalgrupper.
Musikkmix er et gruppetilbud for elever på første og andre trinn. Her får elevene
lære seg mange spennende sanger, og de blir kjent med ulike instrumenter.
Barn i førskolealder. Her kan vi tilby Musikksprell (sang, bevegelse og lek) for barn
i alderen 2 til 4 år. For aldersgruppa 4-5 år, tilbyr vi egne grupper i Barnedans og
kortere kurs i Visuell Kunst.

