Kvitsøy
kulturskole
2015/2016

Skoleåret 2015/2016 tilbyr vi følgende undervisning:

GITAR
Lær å spille gitar.
For nybegynnere og viderekomne.
Gitarlærer: Torbjørn Grindheim

PIANO
Lær å spille piano.
For nybegynnere og viderekomne.
Pianolærer: Lola Vilaseca Meling

LEK MED KUNST
I undervisningen lærer du blant annet å tegne, male og lage
ting. Undervisningen foregår i gruppe, og det forutsettes at det
blir nok elever. Fra 4. klasse og oppover. Maks 6 stk.
Kunstlærer: Wenche Jæger Folkestad

UNGE KUNSTNERE
I undervisningen lærer du blant annet å tegne, male og lage
ting. Undervisningen vil foregå i gruppe, og det forutsettes at det
blir nok elever. Kreves noe forkunnskaper eventuelt fra 7.klasse
og oppover. Maks 6 stk.
Kunstlærer: Wenche Jæger Folkestad

SKOLEKORPS
I korps får du lære å spille på et instrument. Du får spille
sammen med andre. I korps spiller alle på et og samme lag,
uansett alder og nivå. Korpset reiser på turer og konserter
sammen med andre korps. Aspirantopptak fra 6 år.
Dirigent: Tore Jan Hanssen

Har du lyst til å spille et instrument? Er du glad i musikk? Liker du å
male eller har andre kreative fugler i magen? Da er kulturskolen noe for
deg!

Priser og betingelser
Pris for hvert semester 2015/2016 er kr. 1100 pr. elev.
Søskenmoderasjon på 30% på barn 2.
Skolekorpset har egne satser.
Nedre aldersgrense er 2. klasse (skoleåret 2015/2016). Spesielt
interesserte elever kan vurderes fra 1.klasse, dersom det er ledig
plass. Lek med kunst har nedre aldersgrense 4. klasse. Unge
kunstnere har egen vurdering ifht hvilken kunst-gruppe en går
inn i.
Dersom noen ønsker å slutte i løpet av skoleåret, skal det gis
skriftlig varsel til kulturleder innen 15. november for å kunne
slutte f.o.m januar. Dette på grunn av beregning av
stillingsstørrelse for kulturskolelærerne.
I tillegg til undervisningen vil det komme opptredener og
foreldremøter.

Om du har spørsmål om de ulike tingene kan du ringe til
følgende:
Oddbjørg Sætre, kulturleder:
Lola Vilaseca Meling, pianolærer:
Torbjørn Grindheim, gitarlærer:
Wenche Jæger Folkestad, kunstlærer:

51 73 63 00
977 25 032
450 30 207
404 94 773

Tenk på hva du har lyst til og lever baksiden av denne brosjyren
tilbake til læreren på skolen, kommunehuset, eller direkte på
mail til: post@kvitsoy.kommune.no
Merk at vi ber om utfylt skjema også fra dere som ønsker å
beholde nåværende plass til neste skoleår

SØKNAD OM ELEVPLASS
I KVITSØY KULTURSKOLE
(fyll ut alle felter)

Elevens navn: _______________________________________
Alder:

_______________________________________

Adresse:

_______________________________________

Postnummer:

_______________________________________

Mobilnummer foreldre/foresatte: ________________________________
Ønsker å følge følgende undervisning:
Undervisning

Ønsket
plass

Allerede
elev

(sett i prioritert (og ønsker å

rekkefølge
dersom en
ønsker flere
alternativer)

fortsette på
følgende
undervisning)

Ønsker flere
plasser
(dersom en ønsker flere
undervisningsplasser
pr. elev, i prioritert
rekkefølge)

Gitar
Piano
Lek med kunst
Unge kunstnere
Gjeldene påmelding til korps, gjøres dette direkte til:
Tore Jan Hanssen: 909 15 279
Kjersti Espevik: 971 54 270
Vennligst lever denne lappen til lærer eller direkte på
kommunehuset, eventuelt på mail: post@kvitsoy.kommune.no
(husk å oppgi alle forespurte opplysninger)
INNEN 15. JUNI 2015

_______________
Dato

______________________________
Underskrift fra foreldre/foresatte

