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I katalogen hittar ni den här 
symbolen 
Klicka på den så kommer du till 
film som ger dig mer information.

Ibland är det en länk 
till en hemsida. Då ser
du en sådan här 
symbol

FÅ UT MER 
DIGITALT 
INNEHÅLL

https://www.youtube.com/c/kulturskolanilaholmfilmer
https://www.facebook.com/laholmkulskol/
http://
https://www.instagram.com/laholmkulskol/


 
 

VERKSTAD

BILD & 
FORM

.

KONST &
MEDIA

ÅK 4–Gy

ÅK F–3

ÅK 4–7
ÅK 8–Gy

ÅK 4–Gy

Vi ger dina figurer liv. Vi arbetar med 
appar och tekniker som är anpassade 
efter åldersgrupperna. Din egen idé blir 
ett manus och figurer, som sedan 
animeras, redigeras och ljudläggs.

DIGITAL VERKSTAD

BILDVERKSTAD

Med hjälp av iPad och 
dator, med flera olika 
appar och lekar vi, skapar 
och experimenterar. 
Film och bild blandas på 
spännande sätt.

En mjölkkartong blir en 
skyskrapa eller så gör vi 
figurer av lera. Måla bilder 
gör vi också. Kom och 
skapa i bildverkstaden!

ANIMATION

SERIETECKNING

DIGITALT SKAPANDE

DIGITAL MUSIK

FOTO

FILM & TV

Vi använder datorer och 
plattor i skapande. Du kanske 
älskar Photoshop eller vill göra 
speldesign. På gymnasienivå kan 
vi koppla ihop skapandet med t.ex. 
UF-företag. 

Musik och ljud med digitala verktyg.
Vi skapar beats, remixar låtar, DJar, 
skriver musik för film och spel, klipper 
och klistrar i ljud, spelar i pod-radio och 
mycket mer.

Bästa bilderna från semestern, 
fåglar i morgonljus eller kanske 
porträtt på familj och vänner. 
Vi går igenom både teknik, 
komposition och tips och tricks.

Du får lära dig de olika stegen för 
att göra film. Allt från idé och manus 
till inspelning och redigering. Vi gör 
egna berättelser och arbetar i olika 
filmstilar och genrer. Vi lär oss hur 
kameran fungerar och trickfilmar.  

2020—2021

ÅK 4–7
ÅK 8–Gy

ÅK 4–7
ÅK 8–Gy

ÅK 4–7
ÅK 8–Gy

ÅK 4–7
ÅK 8–Gy

Skapa serier, karaktärer och 
illustrationer. En bild säger mer 
än tusen ord, men med text 
också kan vi berätta vad som 
helst.

Du påverkar vad vi ska jobba 
med när vi upptäcker vår 
kreativitet med färg, lera och 
kanske helt oväntade material.

Film kommer

https://www.youtube.com/watch?v=Bv7ZAdL3NaY&list=PLAMVaUMsxMleI_qhbsfPJ0xSJao9AOp43&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=Bv7ZAdL3NaY&list=PLAMVaUMsxMleI_qhbsfPJ0xSJao9AOp43&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=Bv7ZAdL3NaY&list=PLAMVaUMsxMleI_qhbsfPJ0xSJao9AOp43&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=5w6enqx7NQo&list=PLAMVaUMsxMleI_qhbsfPJ0xSJao9AOp43&index=14
https://www.laholm.se/barn-och-utbildning/kulturskolan/bild-och-media/
https://www.youtube.com/watch?v=mcM5QJF08iQ&list=PLAMVaUMsxMleI_qhbsfPJ0xSJao9AOp43&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=Bv7ZAdL3NaY&list=PLAMVaUMsxMleI_qhbsfPJ0xSJao9AOp43&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=5w6enqx7NQo&list=PLAMVaUMsxMleI_qhbsfPJ0xSJao9AOp43&index=14


SCENKONST
TEATER
VERKSTAD

DANS
VERKSTAD

TEATER

SMÅBARNSRYTMIK

BABYRYTMIK

MODERN DANS

STREET/SHOW
STREET/HIPHOP

DANS

SÅNG

DANS

BALETT 

NYBÖRJARE
Vi gör drama och 
samarbete i grupp, 
teaterimprovisation, 
lek och rörelse.

Vi känner och hittar 
rörelsen, snabbt eller 
långsamt. Vi lånar rörelser 
från djur eller inspireras 
av bilder och ord. På ett 
roligt lekfullt sätt skapas 
danskoreografier i en 
trygg miljö.

Vi övar steg som sätts 
ihop till kombinationer 
på ett lekfullt och roligt 
sätt. Vi tränar balettens 
formspråk med fastlagda 
rörelser och positioner.

TEATER
Vi fokuserar på ren 
teater med drama, 
text och teater.

TEATER RÖRELSE
Mycket rörelse, fysisk 
teater och koreografi. 
Du vill jobba med 
mim, lätt akrobatik, 
kropp, fysisk teater 
och dansteater.

TEATER SÅNG/
RÖST
Teater med fokus på 
rösten, inspelning, 
musikalsång och 
sånginterpretation. 
Musikteater. 

TEATER
MELLAN
Vi gör drama och 
samarbete i grupp, 
teaterimprovisation, 
lek och rörelse.ÅK F–3

ÅK 1–3

ÅK F–3

0–1 ÅR

3–5 ÅR

2–3 ÅR

ÅK 4–6
ÅK 6–9

Från ÅK 7

ÅK 4–6

ÅK 4–Gy

ÅK 3–6 ÅK 7–Gy

Utveckla din röst och hitta ditt 
personliga uttryck. Sångteknik, 
scennärvaro och tolkning inom 
flera olika musikstilar, både 
enskilt och i mindre grupp. 
Under året uppträder vi på 
evenemang och konserter.

Vi leker med sång, musik och rörelse 
som ger oss en kreativ rolig stämning.

Småbarn från 3–5 år,  tillsammans 
med föräldrar. 

10 ggr/ termin kostnad 400 kr.

Sång, dans och musik som 
är anpassat till barn i åldern 
0–3 år tillsammans med en 
förälder.

10 ggr/termin kostnad 400 kr.

Kursen är främst inriktad 
på street och modern 
dans.  
Vi inleder lektionerna 
med övningar och 
sprider sedan vår 
dansglädje i olika 
koreografier.*Teater fortsättning för dig 

som gått minst 2 år på 
motsvarande Teater Mellan.

FORTSÄTTNING*

ÅK 5–Gy

ÅK 6–Gy

ÅK 6–Gy

FORTSÄTTNING 
Vi fortsätter med drama.
Olika typer av teater och
uttryck provas.

KÖR
Utveckla din egen röst och känn glädjen 
i att sjunga tillsammans med andra. 
Vi har olika sångstilar, sångteknik och 
sceniska uttryck och tränar på att  
sjunga i stämmor. 

https://www.youtube.com/watch?v=L3aGzkhEbsY&list=PLAMVaUMsxMleI_qhbsfPJ0xSJao9AOp43&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=L3aGzkhEbsY&list=PLAMVaUMsxMleI_qhbsfPJ0xSJao9AOp43&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=L3aGzkhEbsY&list=PLAMVaUMsxMleI_qhbsfPJ0xSJao9AOp43&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=5Zs_4zYb2CE&list=PLAMVaUMsxMleI_qhbsfPJ0xSJao9AOp43&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=5Zs_4zYb2CE&list=PLAMVaUMsxMleI_qhbsfPJ0xSJao9AOp43&index=5
https://www.laholm.se/barn-och-utbildning/kulturskolan/scenkonst/
https://www.youtube.com/watch?v=UB5An090WWM&list=PLAMVaUMsxMleI_qhbsfPJ0xSJao9AOp43&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=4IjH5aTYdNY&list=PLAMVaUMsxMleI_qhbsfPJ0xSJao9AOp43&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=Zhh4Pm-mAH0&list=PLAMVaUMsxMleI_qhbsfPJ0xSJao9AOp43&index=18


MUSIK
MUSIKVERKSTAD

BLECKBLÅS

TRÄBLÅS

STRÄNG-
INSTRUMENT

STRÅK-
INSTRUMENT

PIANO DRAGSPEL/

SLAGVERK

BAND

ORKESTER

SPECIALKURS

MUSIKVERKSTAD F-KLASS
Tillsammans lär vi oss musikens 
grunder genom att sjunga, leka och 
spela pBuzz (ett mycket spännande 
rött instrument som visar dig vägen till 
instrumentvärlden).

MUSIKVERKSTAD FRÅN ÅK 1
Du provar på olika instrument, 
och träffar nya vänner genom 
ensemblespel.

Från bleckblåsfamiljen 
kan du välja trumpet, 
althorn, valthorn, 
trombon, baryton 
och tuba. Du skapar 
kraftiga och coola 
ljud med läpparna 
som sen förstärks av 
instrumentet.

Tvärflöjt, klarinett eller 
saxofon. Där har du 
det snygga träblåset! 
Silver, svart eller bara 
guld skulle man också 
kunna säga. Kom och 
var med och lär dig 
spela träblås!

Vill du bli rockstjärna eller 
poppis vid lägerelden? 
Vi spelar allt från Bach 
till Jazz till Heavy Metal. 
Undervisningen sker 
efter dina behov och din 
utveckling. 

Akustisk gitarr, Elgitarr 
(fr åk 6), Elbas, Ukulele, 
Mandolin, Banjo.

ÅK 4–Gy

Vill du vara med i familjen 
Stråk? Den ljusa lilla fiolen som 
nästan alltid får spela melodin 
eller altfiolen med sin lite mer 
poetiska ton? Cellon ger starka 
känslor på bio och kontrabasen 
har sitt stora djup.

Det här instrumentet 
känner alla till! 

Spela efter noter eller 
på gehör. Klassiskt eller 
kompa med ackord. 

Att spela dragspel kan låta som 
en hel orkester. Om du tycker om 
olika stilarter som visor, swing 
eller klassiskt, är det instrumentet 
för dig.

Ett universum av 
puls, mönster, 
rörelser, och sväng. 
Spela på flera olika 
slagverk, med 
musik från alla 
världens hörn.

Oavsett vilket instrument 
du spelar, och om du går 
i mellanstadiet, kan du 
vara med och spela i vår 
orkester. Under läsåret gör 
vi flera liveframträdande. 

För dig som spelat 
i några år och vill ta 
nästa steg och spela 
tillsammans med andra. 
Samspel, improvisation 
och liveframträdanden. 
Gratis om du redan går 
på Kulturskolan.

Denna kurs är för elever som har 
ett extra stort musikintresse och vill 
fördjupa sig i ämnet. 

Eleverna får utökad tid på sitt 
huvudinstrument till 30 minuter, 
undervisning på ett andra 
instrument i 20 minuter,  
musikteori och ensemblespel.

ÅK 3–Gy

ÅK 3–Gy

ÅK 3–Gy

ÅK 3–Gy
ÅK 3–Gy

ÅK 4–Gy

ÅK 4–Gy

ÅK 7–Gy

ÅK 6–Gy

ACKORDEON

Gitarr

Fiol

Träblås

Cello

Flöjt

Bas

https://www.youtube.com/watch?v=MXp8WMtGyto&list=PLAMVaUMsxMleI_qhbsfPJ0xSJao9AOp43&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=CBUCEYMNj-s&list=PLAMVaUMsxMleI_qhbsfPJ0xSJao9AOp43&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=jpzMgxCSxbU&list=PLAMVaUMsxMleI_qhbsfPJ0xSJao9AOp43&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=EfnAg-FnrnA&list=PLAMVaUMsxMleI_qhbsfPJ0xSJao9AOp43&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=TXxMcy6vrdw&list=PLAMVaUMsxMleI_qhbsfPJ0xSJao9AOp43&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=qoHRIdTqK6I&list=PLAMVaUMsxMleI_qhbsfPJ0xSJao9AOp43&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=Za1xhdu6UhQ&list=PLAMVaUMsxMleI_qhbsfPJ0xSJao9AOp43&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=TPsvR4aw1Os&list=PLAMVaUMsxMleI_qhbsfPJ0xSJao9AOp43&index=12
https://www.laholm.se/barn-och-utbildning/kulturskolan/musik/
https://www.youtube.com/watch?v=8S4_GRh8ZRA&list=PLAMVaUMsxMleI_qhbsfPJ0xSJao9AOp43&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=ZTVAUjBFBXs&list=PLAMVaUMsxMleI_qhbsfPJ0xSJao9AOp43&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=_xLaSLGTD2s&list=PLAMVaUMsxMleI_qhbsfPJ0xSJao9AOp43&index=7


BETALNINGSVILLKOR

Terminsavgifterna är fastställda 
av kommunfullmäktige i Laholms 
kommun. Terminsavgifter för 
2019 fastställdes 2018-11-13 
och trädde i kraft 2019-01-01.
Terminsavgifter faktureras i mitten 
av varje termin. 

AVANMÄLAN till ny termin 
ska göras med hjälp av 
avanmälansblankett som 
lämnas till respektive lärare 
innan ny termin startar, annars 
faktureras terminsavigften för 
nästkommande termin. 

Görs avanmälan innan fjärde 
lektionen efter kursens startdatum 
på Kulturskolan faktureras en 
expeditionsavgift på 100 kr men 
inte terminsavgiften. Har eleven 
erbjudits eller deltagit i minst  
4 lektioner efter kursens 
startdatum på Kulturskolan, 
återbetalas ej terminsavgiften.

Terminsavgift återbetalas ej vid 
elevs frånvaro p.g.a sjukdom.

VILLKOR
INSTRUMENTHYRA

Instrument som finns att hyra: 
klarinett, saxofon, althorn, 
baryton, trumpet, valthorn, 
trombon, tuba samt fiol, cello, 
dragspel och kontrabas i 
olika storlekar. Hyrestiden är 
max två terminer för samtliga 
instrument förutom när det gäller 
stråkinstrument, där hyrestiden 
på max två terminer gäller först 
när eleven börjat använda 
stråkinstrument i full storlek 
(4/4). Hyrestiden kan förlängas 
med två terminer i taget under 
förutsättning att det finns tillgång 
till instrument.

MUSIK

KONST & MEDIA

SCENKONST
Teater, sång och kör 
670 kr

Dans/Dansverkstad/
Balettverkstad 
520 kr

Babyrytmik/småbarnsrytmik 
400 kr/10 ggr

Instrument 
670 kr

Specialkurs Musik 
1300 kr

Konst & Medieämnen 
(inkl material) 
670 kr

ÖPPET HUS
 VÅRT DIGITALA

Kom och hälsa på i vårt digitala 
öppet hus. Du får möjlighet att 
besöka våra kurser och träffa 
våra lärare. Vill ni följa med i det 
interaktiva, så fungerar det bäst
på dator eller YouTubes mobilapp 

DIGITAL 
KATALOG
På vår hemsida hittar du en digital variant av 
katalogen du just nu håller i handen. I den 
finns det länkar som leder till mycket mer 
information. 

RETRO

Välkomna till Kulturskolans kurskatalog 2020/2021 

I år är vi extra glada att vi når ut till alla Laholms kommuns hushåll 
genom att gå ihop med tidskriften Kultur & Fritid. 

Jag vill tacka alla elever, föräldrar och lärare som under vårterminen 
2020 har provat vägar för undervisning som de aldrig provat 
förr. Även om det var under tråkiga omständigheter har det gått 
förhållandevis bra. Under 2020/2021 hoppas vi alla att vi kan komma 
tillbaks till våra event och att det blir ett härligt skapande läsår.

Jon Brooks 
Enhetschef

I vår nya retrokanal kan 
du se äldre inspelningar 
från vår verksamhet. 
Kanske också en 
hälsning från våra 
tidigare elever.

Först ut är flöjt.

https://www.youtube.com/watch?v=LlQHFPxy-aw&list=PLAMVaUMsxMldxptNZ_UQj3MJGGmtxVdH2
https://www.youtube.com/watch?v=7IiuZ4hdowk&list=PLAMVaUMsxMldtozkEkuy09a2n8PeU0a50
https://www.laholm.se/kulturskolan


 

 

Anmälan till undervisning Kulturskolan   
2018/2019 

 

 
 
Elevuppgifter 
Elevens för- och efternamn Personnummer 
            

Adress 
      

Postnummer och ort 
      

Skola 
      

 
Kursen (om ni önskar söka till fler än en kurs, använd en ny blankett) 
Val av kurs 
      

2:a handsval 
      

Övrig information rörande undervisning 
      

 Ja tack, jag önskar hyra instrument av Kulturskolan.  
Instrument som finns att hyra är: klarinett, tvärflöjt, saxofon, baryton, trumpet, tuba samt fioler i olika storlekar. 

 
Vårdnadshavare 
För- och efternamn Personnummer 
            

Telefon 
      

E-postadress 
      

För- och efternamn Personnummer 
            

Telefon 
      

E-postadress 
      

 
Jag/vi har tagit del av och godkänner villkoren, som gäller vid dagen för undertecknandet, vilka är 
publicerade i aktuell kurskatalog. 
 
Underskrift 
Föräldrar/vårdnadshavare 1 Föräldrar/vårdnadshavare 2 
 
 

 

 
Anmälningsblankett lämnas till Medborgarservice, Humlegången 6, Laholm eller skickas till 
Laholms kommun, Medborgarservice, 312 80 Laholm. 
 
Personuppgifter 
Kultur- och utvecklingsnämnden är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas i samband med denna blankett. 
Personuppgifterna behandlas för att utföra de uppgifter som enligt Kommunfullmäktiges beslut ska göras av den kommunala 
nämnden inom kultur- och utvecklingsnämnden. Häri ingår kommunens uppdrag att erbjuda Kulturskola. För att säkerställa 
denna rättighet behöver kultur- och utvecklingsnämnden dina personuppgifter som lämnas i denna blankett. Den rättsliga 
grunden för behandling av personuppgifter är allmänt intresse enligt dataskyddsförordningen. Uppgifterna som lämnas i 
blanketten förvaras i en pärm hos kommunens Medborgarservicekontor under läsåret, därefter gallras blanketten. Handlingen 
hanteras enligt kultur- och utvecklingsnämndens dokumenthanteringsplan.  

Inom kultur- och utvecklingsnämnden förekommer inget automatiserat beslutsfattande eller profilering. 
Som registrerad hos kultur- och utvecklingsnämnden har du rätt att begära ut information gällande uppgifter vi har om dig eller 
för att begära rättelse av dina personuppgifter. Eftersom kommunens verksamhet omfattas av tryckfrihetsförordningen, lag om 
offentlighet och sekretess samt arkivlagen begränsar detta din rätt till radering samt reglerar utlämnande av allmän handling.  
Vad gäller behandling av personuppgifter kan du läsa mer på www.laholm.se/gdpr. Du kan även vända dig till Laholms 
kommuns dataskyddsombud eller Datainspektionen om du exempelvis anser att behandlingen är felaktig eller om du inte är 
nöjd med de åtgärder som vidtas.  
Kontaktuppgift till kultur- och utvecklingsnämnden: 0430-15 000, kultur.och.utvecklingsnamnden@laholm.se 
Kontaktuppgift till dataskyddsombudet: 0430-15 000, dataskyddsombudet@laholm.se  
 
Laholms kommun, utgåva2, maj 2018 

2020–2021

https://www.laholm.se/globalassets/upload/kultur--och-utvecklingsnamnd/kultur/kulturskolan/kul_anm_kulskola_19_20.doc
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