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VÄLKOMNA

Sida Kurs

Välkomna till Kulturskolans kurskatalog 2019/2020.

9
9
9

Årets utbud känns igen från förra året, men med vissa
justeringar. Det är viktigt att inte bara se till att det finns nyheter
hela tiden, utan att också fördjupa innehållet med kvalitet.

9

Kursen Digital musik blir nu en bredare kurs, där det
finns möjlighet att lära sig dj:a, göra film/spelmusik,
göra podcast och mycket mer. Allt under ett tak.

10
10
10
11

Serieteckningen försvinner, men istället kommer kursen
Berättande bild. Under den finns serieteckning, men
även illustrationer, karaktärer och mindre spelbygg.

11
13

På lärarsidan hälsar vi Leif (slagverk), Jonas (bild) och
Sarah (sång/kör) välkomna. Flera av er har nog redan träffat
dem, men det är roligt att få hälsa dem välkomna.

13
13
13
13
13

Avslutningsvis vill jag lyfta fram våra elever. Vi har många
evenemang under året, och än fler detta året (kolla in
laholm.se/kulturskolan), och det är deras insatser som
gör att våra besöker på en föreställning, teater eller
utställning går därifrån med ett leende på läpparna.

13
13
13
13

Välkomna till en ny termin!

13
14

Jon Brooks, Enhetschef
Ansvarig utgivare
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING OCH KURSER

14
14

Obs! Angiven kursinformation i kurskatalogen är preliminär
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KONST &
MEDIA

Bildverkstad
Digital verkstad
Bild- och Form
Berättande bild
Animering
Digitalt skapande
Digital Musik
Foto
Film/TV
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SCENKONST
Teaterverkstad
Balettverkstad
Dansverkstad
Moder/Street/
Showdance
Babyrytmik
Småbarnsrytmik
Teater
Sång
Kör

MUSIK

Musikverkstad F
Musikverkstad
Trumpet
Althorn
Valthorn
Trombon
Baryton
Tuba
Tvärflöjt
Klarinett
Saxofon
Akustisk gitarr
Elgitarr
Elbas
Ukulele
Mandolin
Banjo
Fiol
Altfiol
Cello
Kontrabas
Piano
Dragspel
Slagverk
Orkester
Band
Specialkurs

ÖVRIGT
Allmänna vilkor 				sidan 7
Lärare och kontaktuppgifter		
sidan 16
Terminsavgifter 			
sidan 18
Kulturskolan på gymnasiet 		
sidan 19
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KONST
&
Bild
& Media

BILDVERKSTAD

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

MEDIA

Åk F–3 		
Mån
		Ons

DIGITAL
VERKSTAD

Med hjälp av iPad och dator, med
flera olika appar, leker, skapar och
experimenterar vi. Det kan bli film,
musik, bild eller en kombination av allt.
Åk F–3 		
Mån
		Ons

15.00–16.00
15.00–16.00

BILD & FORM

Du påverkar vad vi ska jobba med när vi
upptäcker vår kreativitet med färg, lera
och kanske andra helt oväntade material.
Från åk 4
Tis
		Ons

Tors

ANIMATION

15:45–16:45

Vi ger dina figurer som du gjort i papper
eller i lera liv. Vi arbetar med appar som
är anpassade efter åldersgrupperna. Din
egen idé blir till ett manus och figurer, som
sedan animeras, redigeras och ljudläggs.
Från åk 4
Från åk 6

4

16.00–17.30
16.30–18.00

BERÄTTANDE BILD

Skapa serier, karaktärer, illustrationer
eller enkla spelberättelser. En
bild säger mer än tusen ord.
Från åk 4

15.00–16.00
15.00–16.00

Tors
Mån

15.30–17.00
16.15–17.45
5

Pixelgrafik eller vektorgrafik? Vi använder
datorer och plattor i skapande.
På gymnasienivå kan vi koppla ihop
skapandet med ex UF-företag
Åk 4–7
Åk 8–G		

Digital musik är precis vad det låter som:
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.
Åk 4-7		
Tis
		Tis

16.00–17.00Åk
17.00–18.00

Åk 8-G		

18.00-19.00

Tors

FOTO

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.

6

16.15–17.15
17.00–18.30

DIGITAL MUSIK

Bästa bilderna från semestern, fåglar
i morgonljus eller kanske porträtt på
familj och vänner. Vi går igenom både
teknik, komposition och tips och tricks.
Åk 4–7
Åk 8–G

Från Åk 4
Från Åk 6

Mån
Mån

Ons
Mån

16.15–17.45
18.00–19.30

Tors 17.45–19.00
Mån 17.45–19.00

FILM/TV

ANMÄLAN

UNDERVISNINGSTID

Anmälan kan ske
fortlöpande under läsåret,
men för att kunna delta i
huvudantagningen inför
höstterminen måste anmälan
vara Kulturskolan tillhanda
senast den 31 maj. Vid
anmälan måste åldersgränsen
för respektive kurs uppnåtts
eller komma att uppnås
nästkommande läsår.

Varje elev är garanterad
26 lektionstillfällen under
hela läsåret. Kulturskolan
följer grundskolans
terminstider, vilket betyder att
undervisningen ej genomförs
vid lov och studiedagar om
ej annat avtalas med elev/
vårdnadshavare. Utebliven
lektion p g a elevens
frånvaro tillgodoräknas ej i de
garanterade lektionstillfällena.
Uppehåll i undervisningen
får göras i max två
terminer, dock längst tills
innevarande läsårs slut.

Anmälningsblankett fylls
i av vårdnadshavare och
lämnas till Medborgarservice,
Humlegången 6, Laholm
eller skickas till Laholms
kommun, Medborgarservice,
Stadshuset, 312 80 Laholm.
Antagningsbesked skickas
ut till antagna elever före
höstterminens början,
och kan ej plats erbjudas
placeras anmälan i kö.
Om elev vid besked om
antagning tackar nej mer än
en gång måste nyanmälan
göras för denna kurs.

Skicka anmälan till:
Laholms kommun
Medborgarservice
Stadshuset
312 80 LAHOLM

AVANMÄLAN
Vårdnadshavare måste
skriftligen (blankett för
avanmälan) avanmäla
platsen i det fall inte eleven
önskar behålla platsen till
nästkommande termin.
Blanketten kan fås via mail
eller via respektive lärare.
Görs avanmälan innan
fjärde lektionen efter första
kursens startdatum på
Kulturskolan faktureras en
expeditionsavgift på 100 kr
men ej terminsavgiften. Har
eleven erbjudits eller deltagit
i minst fyra lektioner efter
första kursens startdatum
på Kulturskolan, återbetalas
ej terminsavgiften.

ALLMÄNNA VILLKOR

DIGITALT SKAPANDE
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SCENKONST

TEATERVERKSTAD*

Vi gör drama och samarbete i grupp,
teater-improvisation, lek, kropp och rörelse.
Olika typer av teater och uttryck provas.
F- åk 1 		
Åk 1 - 3

Tors
Tors

16.00–16.45
17.00–17.45

* Tiderna är preliminära

DANSVERKSTAD

Vi känner och hittar rörelsen, snabbt
eller långsamt. Vi lånar rörelsekvaliteter
från djur eller inspireras av bilder och
ord. På ett roligt lekfullt sätt skapas
danskoreografier i en trygg miljö.
Åk F–1		
Åk 2–3		

Tors
Tors

15.00–15.45
15.55–16.55

BALETTVERKSTAD

Vi övar steg som sätts ihop till
kombinationer på ett lekfullt och roligt
sätt. Vi tränar balettens formspråk med
fastlagda rörelser och positioner.
Danserna visas upp i slutet av
terminen vid en föreställning.
Åk 1–3		

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

Tis

15.55–16.55

MODERN/STREET/
SHOWDANS

Modern showdans
Från åk 7

Mån

15.55–16.55

Street/showdance

8

SCENKONST

Åk 4–6 		
Åk 6–9 		

Ons
Ons

15.45–16.45
16.55–17.55

9

BABYRYTMIK

Sång, dans och musik som är
anpassat till barn i åldern 0–3 år
tillsammans med en förälder.
10 ggr/ termin kostnad 400 kr
0 år –1 år
1 år –3 år

Ons
Ons

fm
fm

SÅNG

Utveckla din röst och hitta ditt personliga
uttryck. Vi arbetar med sångteknik,
scennärvaro och tolkning inom olika
musikstilar, t.ex. pop, rock, jazz och
musikal. Undervisningen sker både
enskilt och i mindre grupp. Under året
uppträder vi på evenemang och konserter.
Från Åk 4

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

SMÅBARNSRYTMIK

Småbarn från 3–5 år,
tillsammans med föräldrar.
10 ggr/ termin kostnad 400 kr
3 år–5 år

Mån

15.00–15.45

KÖR

Du får möjlighet att utveckla din egen
röst samtidigt som du får känna glädjen
i att sjunga tillsammans med andra. Vi
sjunger låtar i olika stilar, jobbar med
sångteknik och sceniskt uttryck samt
provar att sjunga i stämmor. Vi övar oss
i att stå på scen och uppträder på olika
konserter och evenemang under året.
Åk 3–6 		
Åk 7–G

TEATER

Teaterimprovisation, teatertekniker,
rörelse, röst och text mot en
föreställning. Du är med från början,
planerar och förbereder för en pjäs.
Nybörjare (från åk 4)
4-6
forts.		
Från åk 6 forts.

Tis
Ons
Tors

Tis
Ons

17.00–17.45*
18.00–19.00*

* Tiderna är preliminära

preliminärt Åk
16.00–17.00
17.00–18.15

* Tiderna är preliminära

10

11

MUSIK

MUSIK

MUSIK

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).
F-klass

Ons

16.00–16.40

MUSIKVERKSTAD

Träffa nya vänner genom
ensemblespel. Du provar på olika
instrument och väljer ett som du
sedan spelar resten av läsåret.
Fri tillgång till instrument.
Från åk 1
Verkstad 1
Verkstad 2

Ons
Ons

16.45
17.45

BLECKBLÅSINSTRUMENT

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.
Från åk 3

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!

TRÄBLÅSINSTRUMENT

Från åk 3

12
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STRÄNGINSTRUMENT

Vill du bli rockstjärna eller poppis vid
lägerelden? Då kanske stränginstrument är
något för dig. Har spelar vi allt från Bach till
Jazz till Heavy Metal. Undervisningen sker
efter dina behov och din utveckling.

SLAGVERK

Slagverk... ett universum av puls,
mönster, rörelser, melodier, sväng...
Från åk 4

Akustisk gitarr, Elgitarr (fr åk 6),
Elbas, Ukulele, Mandolin, Banjo
Från åk 4

STRÅKINSTRUMENT

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

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.
Från åk 4

Tis

ORKESTER

17.00–18.00

Från åk 3

PIANO

Det här instrumentet känner alla till!

BAND

Spela efter noter eller på gehör.
Klassiskt eller kompa med ackord.
Du får lära dig allt!

Band är för dig som spelat i några år
och vill ta nästa steg i ditt musicerande
tillsammans med andra. Fokus
ligger på samspel, improvisation och
liveframträdanden. Om du redan är
inskriven på Kulturskolan är kursen gratis.

Från åk 3
Från åk 7

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.
Från åk 3

DRAGSPEL

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.

SPECIALKURS

Från åk 6
14
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Jon Brooks
Enhetschef
0430-155 21
jon.brooks@
laholm.se

Carolina Lindquist
Dans/Rytmik
0430-154 29
carolina.lindquist@
laholm.se

Henrik Lindqvist
Gitarr
0430-150 26
henrik.lindqvist@
edu.laholm.se

Leif Jonsson
Slagverk
0733-985220
leif.jonsson@
edu.laholm.se

Älskar svart/vit
fotografering

Dansar hela tiden

Musikalisk allätare
med allt från Bach
till Van Halen i
skivsamlingen.

Tycker Thaimat är
det bästa som finns

Alina Tjell
Altfiol/Fiol/Piano
0430-154 29
alina.tjell@
edu.laholm.se

Cattis
Ahlgren
Media/marknadsföring
0430-153 16
cattis.ahlgren@
edu.laholm.se

Håkan Nilsson
Piano/träblås/
musikprofil
0430-150 26
hakan.nilsson@
edu.laholm.se

Sarah Scheen Otnes
Sång
0430 - 150 26
sarah.scheenotnes@
edu.laholm.se

Reser långt och läser
mycket böcker

Gillar att spela boogie
woogie

Eva Dali
Tvärföljt/Blockflöjt/
Piano/PBuz
0430-150 26
eva.dali@
edu.laholm.se

Jacob Maczynski
Bleckblås/PBuzz
0430-150 26
jacob.maczynski@
edu.laholm.se

Älskar musik och
natur

Anna Dror
Teater/Drama
0430-154 29
anna.dror@
edu.laholm.se
Musikalfreak som
gärna fikar, dyker och
yogar

0430-154 29
anna.lovdal@
edu.laholm.se
Handlar nästan enbart
på second hand
och äger över 100
klänningar
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Elisabeth Marklund
Mogensen
Dragspel
0430-150 26
elisabeth.marklund.
mogensen@
edu.laholm.se

Gillar att lära sig
nya språk och att
promenera vid havet

Jan-Ove Nilsson
Bleckblås, Orkester
0430-150 26
jan-ove.nilsson@
edu.laholm.se
Hejar på Chelsea

Tycker om pitepalt och
danska

Anne-Marit Nedregård
Cello
0430-150 26
annemarit.
nedregard@
edu.laholm.se

Fredrik Olsson
Film&TV/Animation
0430-153 16
fredrik.olsson@
laholm.se

Älskar sin cello,
stjärnhimlen, vilda
djur och har världens
sötaste hund hemma.

Rögle BK, bästa
grönvita laget,
Skogaby BK, bästa
rödvita laget

Jonas Nilsson
Bild/Media
0430 - 150 26
jonas.nilsson@
edu.laholm.se
Brinner för allt som
är lite KONST-igt

Spelar en massa brädspel
och är en Star Warskonnässör

Kursanmälning/
antagning
Medborgarservice
0430 - 150 00
Kulturskolans
personalrum
Musik
0430 - 150 26
Scenkonst & sång
0430 - 154 29
Bild & Media
0430 - 153 16
@laholmkulskol

VÄLKOMNA TILL OSS

Anna Lovdal

Älskar apelsiner och
klassisk musik

Sven-Mikael Nyström
Gitarr/Bas/PBuzz/
Digital musik
0430 - 150 26
sven-mikael.nystrom@
edu.laholm.se

laholmkulskol
Kulturskolan i
Laholm
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SCENKONST
BILD & MEDIA MUSIK

TERMINSAVGIFTER
18

Teater, sång
och kör

Dans/
Dansverkstad/
Balettverkstad

Babyrytmik/
småbarnsrytmik

670 kr

520 kr

400 kr/ 10 ggr

Instrument

Specialkurs
Musik

670 kr

1300 kr

Kulturskolan
PÅ GYMNASIET

När du går på Osbeckgymnasiet
så kan du, oavsett program,
välja musik som profil. Eleverna
deltar då i tre lektioner per vecka
i en i ensemble, en i gehör/
musiklära samt en med enskild
undervisning på valt instrument.

Konst &
medieämnen
(inkl material)

670 kr

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 ej terminsavgiften. Har
eleven erbjudits eller deltagit i
minst 4 lektioner efter kursens
startdatum på Kulturskolan,
återbetalas ej terminsavgiften.

För mer information
kontakta ansvarig lärare:
Terminsavgift återbetalas
ej vid elevs frånvaro
p g a sjukdom.
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.

ESTETISKA

Håkan Nilsson
(hakan.nilsson@edu.laholm.se)

PROGRAMMET

Estetiska programmet görs i samarbete mellan Osbeckgymnasiet och
Kulturskolan i Laholm. Det kommer att starta upp läsåret 2020/2021.
Utbildningen ger naturligtvis behörighet till högskolan.
ESTETIK & MEDIA
Du kan välja mellan fördjupning i Film, Animation eller Foto.
MUSIKTEATER
Inriktningen är mot teater, men i utbildningen finns
även möjlighet till musik, sång och dans.

Kontakta gärna ansvariga lärare för mer information:
Cattis Ahlgren (cattis.ahlgren@edu.laholm.se) Estetik & media
Fredrik Olsson (fredrik.olsson@laholm.se) Estetik & media
Anna Dror (anna.dror@edu.laholm.se) Teater
Det går också att läsa mer om utbildningen på www.laholm.se/estetiska
19

Klipp här!

Anmälan till undervisning Kulturskolan
2018/2019
2019/2020

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

Går också att ladda ner på www.laholm.se/kulturskolan

Elevuppgifter

