
VÄLKOMMEN TILL KULTURSKOLAN! 
På Kulturskolan kan du som skolungdom i kommunen få undervisning i sång/instrument, 

dans och teater. Som elev i åk 1-2 har du medverkat i musikverkstad och klassorkester 

vilket innebär att du provat på olika instrument, sångövningar, bekantat dig med de 

vanligaste noterna, rytmiska rörelser och enkelt orkesterspel. Med detta i tanken hoppas 

vi att du får lättare att välja något av de instrument, sång, dans eller teater som vi 

erbjuder. Du som går i de högre årskurserna är lika välkommen att välja instrument, 

dansa eller spela teater, på nybörjarnivå eller som fortsättningselev. Du kan också välja 

att spela flera instrument och aktiviteter parallellt. 
 
KULTURSKOLAN ERBJUDER: 

 
 Att vid ett tillfälle i veckan få undervisning i ditt ämnesval! 

 Att en gång i veckan få spela tillsammans med andra elever i grupp! 

 Att vid musikkaféer och avslutningar ha möjlighet att framträda med gruppen eller 
enskilt! 

 Att som deltagare i orkester/ensemble ha möjlighet att följa med på musikläger! 
(dans från åk4<) 

 

AVGIFTER: 
 
Enskild undervisning på instrument: 750 kr/termin 
Gruppundervisning på instrument: 550 kr/termin 
Teaterundervisning (grupp):  550 kr/termin 
Dansundervisning (grupp):  550 kr/termin 
 
Orkester, ensemble- och gruppspel är avgiftsfri. 
Kostnad för spelbok, rörblad, strängar, trumstockar m.m. tillkommer. Instrument kan 
lånas av Kulturskolan i mån av tillgång. 

 

Gör din anmälan på www.odeshog.se/kulturskolan 
 
Kulturskolans undervisning pågår under HT v-35 t.o.m. v-49 och VT v-3 t.o.m. v-21. (ej 
studiedagar och lovdagar). Kulturskolan garanterar minst 12 lektioner under HT och 13 
lektioner under VT (med undantag av elevens frånvaro) Efter tredje lektionstillfället har 
eleven förbundit sig att betala terminsavgift. Uteblir eleven de två första 
lektionstillfällena utan att ha meddelat sig går platsen förlorad.  

 

MUSIK 

 MUSIKENS GRUNDSTENAR – puls, 
rytm, taktarter, melodi, tonhöjd, 
tonarter och harmoni 

 MOTORIK – finmotorik och teknik 

 MUSIKALISKA BEGREPP – tempo, 
karaktär, dynamik, klang och 
musikaliska symboler 

 FORM – perioder, komposition och 
olika genre 

 IMPROVISATION OCH GEHÖR 

 SAMSPEL – samarbete, 
kommunikation och gruppträning 

 

TEATER 
 TEATERNS GRUNDSTENAR - 

berättelsen, berättaren och rummet 

 MOTORIK OCH GESTALTNING - 
sceniska uttrycksmedel, gestaltning 
med röst, kropp och rörelse 

 BEGREPP OCH FORM – teaterns 
uppbyggnad, rekvisita, kostym, 
scenorgrafi m.m. 

 IMPROVISATION - lyhördhet och 
initiativ 

 SAMSPEL - samarbete, 
kommunikation och gruppträning, 

 

DANS 
 DANSTEKNIK 

 MOTORIK OCH KOORDINATION – 
balans, styrka och kroppsuppfattning 

 MUSIKALITET – rytmik, dynamik, 
tempo och karaktär 

 KOREOGRAFI – 
memoreringsförmåga, muskelminne 

 IMPROVISTATION – lyhördhet och 
initiativ 

 SAMSPEL – samarbete, 
kommunikation och gruppträning 
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Ödeshögs Kulturskola 
599 80 Ödeshög 

0144-350 51 
e-post musikskolan@odeshog.se 

 

 

 
Träblås:  klarinett, saxofon, tvärflöjt och blockflöjt 
Bleckblås:  trumpet, trombon, baryton, valthorn och tuba 
Stråk:  fiol, altfiol, cello, kontrabas och nyckelharpa 
Stränginstrument: gitarr och elbas 
Klaviaturinstrument: piano och dragspel 
Slagverksinstrument: marschtrumma och trumset 
Sångundervisning: klassisk, jazz, gospel, visa och pop 
Dansundervisning: klassisk balett, jazzdans och barndans 
Teaterundervisning: teatergrupp 
 
Blåsensembler i nivå 1, 2, 3, Stråkensembler i nivå 1,2,3, Underhållningsorkester, 
Folkmusikgrupp, Gruppspel (gitarr, elbas, trummor, klaviatur, blås & sång) 

Gör din anmälan på www.odeshog.se/kulturskolan 
 

 

mailto:musikskolan@odeshog.se
http://www.odeshog.se/

