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Vi ger barn och ungdomar  

i Kumla en aktiv fritid! 

Kulturskolan i Kumla erbjuder undervisning i teater, musik, bild och  

film- och musikproduktion. Va r verksamhet bedrivs ba de pa  kva llstid  

i Kulturskolans lokaler och pa  dagtid pa  barnens egen skola. 

Som elev fa r du sja lv vara med och pa verka inneha llet i dina lektioner. Att delta i en orkester 

eller ensemble a r en mycket viktig del av va r pedagogik. Pa  Kulturskolan ges barnen gott  

om tillfa llen att upptra da. De flesta utvecklar med tiden en fo rma ga och en trygghet att  

framtra da och sta  pa  en scen. Men framfo r allt fa r du varje vecka tra ffa engagerade och  

professionella pedagoger och andra barn och ungdomar som delar dina intressen. 

Va lkommen med din anma lan! 

Kulturskolan  

vänder sig till alla  

barn och ungdomar  

i åldrarna 4-19 år  

och som bor i  

Kumla kommun. 

TEATER och TEATERLEK 

Genom lekar och o vningar i teater bygger vi en historia och  

utvecklar en fo resta llning tillsammans. Fra n a rskurs 3. 

Teaterlek. Lekar och o vningar som utvecklar fantasi och kreativitet. Fra n a rskurs 1. 

STRÅK OCH BLÅS 

Som stra k– och bla selev erbjuds du en instrumentlektion och en  

ensemble-/orkestertid varje vecka. Instrument finns att hyra. Fra n a rskurs 3. 

Stråkinstrumenten är fiol, altfiol, cello och kontrabas. Blåsinstrumenten är tvärflöjt, 

klarinett, saxofon, trumpet, trombon, valthorn, baryton och tuba.  

ANDRA INSTRUMENT 

Pa  Kulturskolan kan du ocksa  spela andra instrument a n de ovan. Du kan la ra dig 

spela piano, akustisk gitarr, elgitarr, elbas eller trummor. Fra n a rskurs 3. 

SPELA I BAND 

Ha r bildar du ett band tillsammans med andra tjejer och killar i samma a lder. 

Du provar pa  olika pop– och rockinstrument. Fra n a rskurs 3. 

MUSIK OCH RÖRELSE 

Barn upplever med hela kroppen. Puls och rytm, lek och ro relse, sa ng och spel. 

Fra n 4-5 a r, 6-7 a r. 

SÅNG OCH KÖR 

Yngre barn sjunger i va r barnko r, Fra n a rskurs 2.  

Fra n a rskurs 6 erbjuds du sjunga i va r fredagsko r - da  fa r du ocksa  bo rja ta  

individuella sa nglektioner. 



Vad kostar det? 

Terminsavgifter 

A mneskurs, instrument och teater   700 kr/termin 

Musik och ro relse     350 kr/termin 

Ko r       0 kr/termin 

Film, musikproduktion, dans, bild och form  250 kr/termin (special 2019/2020) 

Syskonrabatt 

Vi tilla mpar syskonrabatt pa  a mneskursavgiften, 50% pa  priset fo r syskon. 

Instrumenthyra     

Hyra instrument     225 kr/termin (inga rabatter) 

Kulturskolan hyr ut bla sinstrument och stra kinstrument under de fo rsta a ren hos oss.  

Debitering     

Faktura skickas hem till va rdnadshavaren en ga ng per termin (oktober/mars).  

Du har mo jlighet att prova tva  ga nger utan att bli betalnings-skyldig, da refter ga ller full 

avgift fo r pa bo rjad termin.  

Avanma lan go ras via va r e-tja nst. 

MUSIK-PRODUKTION - 250 kr/termin 

Spela in, mixa och go r egen musik med hja lp av dator.  

Fra n a rskurs 6. 

FILM OCH RÖRLIG BILD - 250 kr/termin 

Go r din egen film med hja lp av animation och stop-motion.  

Fra n a rskurs 6. 

BILD OCH FORM - 250 kr/termin 

Ma la, teckna och utveckla ditt eget skapande.  

Fra n a rskurs 1. 

DANS - 250 kr/termin 

Med kroppen som uttrycksmedel go r vi egna koreografier och la r oss 

olika danser. Med start VT 2020. Fra n a rskurs 1. 



019-58 80 00 

servicecenter@kumla.se 

www.kumla.se 

Kö och intagning 

Vi tar in elever fra n ko n baserat pa  anma lningsdatum.  

Får man delta i flera kurser? 

Du fa r ga rna anma la dig till flera kurser. 

Hur många lektioner är det? 

Under la sa ret erbjuder vi 28 lektionstillfa llen och garanterar 25,  

under fo rutsa ttning att du sja lv inte uteblir fra n lektioner.  

Anmälan 

Du anma ler dig via va r e-tja nst, www.kumla.se/kullturskolan 

Anma lan kan go ras na r som helst under terminen. 

Kontakt 

Du a r va lkommen att ringa eller mejla om du har fra gor  

eller synpunkter.  

Du fa r naturligtvis ocksa  ga rna beso ka ditt barns lektioner.  

Kontaktuppgifter till va ra pedagoger finns pa  va r hemsida. 

Beso ksadress    Villagatan 36 

Kulturskolechef    Jenny Liljeberg  

     019-58 85 41, jenny.liljeberg@kumla.se 

Elev– och föräldraförening 

Om du vill engagera dig mer i va r verksamhet finns en elev– och fo ra ldrafo rening.  

Styrelsen tra ffas na gra ga nger varje termin och diskuterar gemensamma fra gor. 

Fo ra ldrafo reningen sto ttar ekonomiskt och praktiskt i samband med t.ex. sto rre  

fo resta llningar, la ger och resor. 

Kulturskolan i Kumla kommun a r medlemmar i RUM, Riksfo rbundet Unga Musikanter.  

La s mer pa  www.rum.se 

 

Anmäl dig på 
www.kumla.se/

kulturskolan 


