Anmälan till Kulturskolans kurser 2017
I Trosa kulturskola har du möjlighet att på fritiden spela musikinstrument och gå
kurser i musik, dans, konst och teater.
Våra instrumentkurser är du välkommen att söka till för att få chans att börja
fr.o.m. åk 4, i mån av plats tar vi in redan i åk 3, blås- och stråkinstrument erbjuds alltid från vårterminen i åk 3. Teater riktar sig till åk 4–6, konst till åk 2–6
och dans från åk 2. När du lär dig ett blås- eller stråkinstrument deltar du från
första början i en grupp eller ensemble och får uppleva glädjen att spela tillsammans med andra. Detsamma gäller för gruppundervisningen i dans, konst och
teater.
Närhelst tillfälle ges är vi med och bjuder på en festlig inramning till evenemang
av olika slag. Årets höjdpunkter är alla våra konserter, uppvisningar, utställningar och Kulturskolefestivalen som inträffar en lördag i slutet av vårterminen. Då
invaderar vi kommunens gator och torg med musik, dans och andra kulturinslag.
Avgifter
Alla Kulturskolans kurser har avgiften 550 kr/termin. Vi garanterar minst 12 tillfällen per termin men kurserna följer i princip grundskolans läsår och därför blir
det oftast fler tillfällen. Om du går en instrumentkurs samtidigt med en annan
kurs blir avgiften för instrumentkursen 300 kr/termin. Kostnad för instrumenthyra och materialavgifter för konst är 300 kr/termin. En faktura skickas hem efter
några veckor in på terminen.
Skicka din intresseanmälan med e-post till kulturskolan@trosa.se eller med post
till: Kulturskolan, Trosa kommun, 619 80 Trosa. Vi meddelar dig när det finns
möjlighet för ditt barn att börja på Kulturskolan.
Kontakt
Monia Biserud
Kulturskolan
Besöksadress Kulturskolan: Tomtaklintgatan 4, Trosa
Postadress: Kulturskolan, Trosa kommun, 619 80 Trosa
Tel: 070-217 44 28
monia.biserud@trosa.se
www.trosa.se/kulturskolan
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Härmed ställer jag mitt barn i kö till Kulturskolan i Trosa.
Barnets namn

Barnets personnummer

Målsmans namn

Målsmans personnummer

E-post

Tel. dagtid

Kursval
Markera dina val i prioriteringsordning. Du har möjlighet att markera tre alternativ.
Vi strävar efter att ta in alla elever efter förstahandsval. Om du blir antagen till ditt
förstahandsval stryks du automatiskt från andra- och tredjehandsalternativen, om
du inte meddelar oss att du vill stå kvar i kö till dessa. Om förstahandsvalet inte är
möjligt blir du erbjuden ditt andrahandsalternativ, osv. Observera att det ofta är
väntetid till kurserna i gitarr och piano/keyboard.
Bariton
Cello
Dans
Elbas
Fiol
Flöjt
Gitarr
Klarinett
Konst
OnStage
Piano/keyboard
Saxofon
Slagverk
Sång
Teater
Trombon
Trumpet
Valthorn

