
Bred kul turunderv isning för  barn  och ungdomar

Kulturskolan
i Ovanåkers kommun

Kurser 2019
Drama
Musik
Konst
Dans
Film



Mötet sker på skolorna runt om i kommunen, både på skoltid 
och efter skoltid.

Målsättningen för Ovanåkers kulturskola är att erbjuda barn 
och ungdomar en bred kulturundervisning med hög kvalitet 
inom olika genrer efter vars och ens begåvning, intresse och 
ambition.

Kulturskolan arbetar med långsiktiga mål och har därför 
utarbetat kursplaner som syftar till att stärka elevens personlig-
hetsutveckling och ge en grund för högre studier.

Kulturskolan
Kulturskolan är en kommunal verksamhet för barn och 
ungdomar från förskoleåldern t.o.m. gymnasiet. Vi 
undervisar i olika instrument, sång, dans, konst, drama 
och film.ilm.



Du som går högstadiet eller gymnasiet och längtar efter att 
skapa och berätta, skriva manus och utifrån det bygga upp 
och göra en föreställning, är välkommen att anmäla dig. 

Vi arbetar med improvisation, manusarbete, karaktärsskapande 
och mycket mer! Vi samarbetar också med Kulturskolans 
filmgrupp, med målet att tillsammans skapa en kortare film.

Gruppen leds av Matilda Wengelin som tidigare har arbetat vid 
Folkteatern i Gävle och har drivit olika projekt inom scenkonst. 
Nu bor hon i Edsbyn och undervisar på Kulturskolan.

Gillar du film och teater?  
Gå med i Kulturskolans dramagrupp!

Drama

från 13 år



från 5 år

från 13 år

från 8 år

från 9 årfrån 7 år

Lär dig att sjunga eller spela något 
av många olika instrument

Musik
TRÄBLÅSINSTRUMENT 
Tvärflöjt, klarinett, saxofon

STRÄNGINSTRUMENT 
Gitarr, elgitarr, elbas

BLOCKFLÖJT

BLECKBLÅSINSTRUMENT 
Trumpet, valthorn, baryton, 
trombon, tuba

SLAGVERK 
Trummor

SUZUKI-FIOL

SUZUKI-CELLO

KÖRSÅNG

SOLOSÅNG

ORKESTER OCH ENSEMBLE 
En del av all instrumentunder-
visning, även grupplektioner för 
suzukielever.

KLAVIATURINSTRUMENT 
Dragspel, piano

STRÅKINSTRUMENT 
Fiol, altfiol, cello, kontrabas



Du lär dig kreativitetsträning, teckning, måleri i akvarell och 
akryl, färglära, materialkännedom och skulptur.

Vi inleder med ett kravlöst/frigörande måleri med akrylfärg 
på duk. Skaparglädjen kommer i första hand men kunskaper 
om hantverket flikas in efter varje elevs behov. Tyngdpunkten 
ligger inledningsvis på måleri.

Vi skapar både enskilt och i grupp. Även aktiviteter utomhus 
förekommer.

Lär dig olika tekniker för att  

skapa det vi ser,  
känner och tänker

från 10 år

Konst



breakdance

streetdance

hiphop

modern dans

jazz

improvisation

balett

akrobatik

parkour

Lär dig  
många olika dansstilar

6-12 år

Dans



Med film kan vi uttrycka oss, förmedla tankar och idéer, 
underhålla och berätta historier på sätt som kan vara svårt att 
göra med ord. Att berätta med film är som att tala ett språk, 
men istället för ord använder vi kameravinklar, bildutsnitt, ljus, 
ljud, tempo och musik för att förmedla våra budskap.

Du lär dig att använda verktyg som manus, kamera, ljus, klippning 
och ljud för att uttrycka dina idéer. Vi jobbar tillsammans med 
olika filmprojekt i grupp och lär oss i arbetet.

Vi samarbetar även med Kulturskolans dramagrupp som står 
för skådespelet!

Lär dig att berätta 
med rörlig bild

från 13 år

Film



När får du börja?
När det är din tur att börja kontaktas du 
av en lärare på kulturskolan. De flesta 
elever tas in till höstterminen. Det kan 
vara kö till vissa instrument eller kurser 
och då kan det dröja innan du får plats.

Var och när?
Undervisningen sker på grundskolan 
under skoltid eller på Kulturskolan efter 
skoltid. Mer information om tid och plats 
finns på ovanaker.se/kulturskolan

Anmälan & mer information
finns på ovanaker.se/kulturskolan

Läs informationen i den här broschyren 
innan ni fyller i anmälan.

Till föräldrar & målsmän
Föräldrar är alltid välkomna till våra 
lektioner. Meddela ditt barns frånvaro 
direkt till läraren.

Vid upprepad frånvaro kan platsen över-
låtas till annan elev.

Kulturskolans undervisning gäller tills 
platsen sägs upp. Uppsägning av plats 
ska ske före terminsstart.

Avgifter per termin

Från 5 år  Suzukifiol

Administrationsavgift 350 kr

Från 7 år  Blockflöjt, klaviatur, 
  suzukicello och sång  
  i kör/grupp

Instrumenthyra  150 kr 
(begränsat antal)

Från 8 år  Träblås-, bleckblås  
  och stråkinstrument
Från 9 år  Övriga instrument
Från 10 år  Konst

Från 6 år  Dans

Materialavgift, konst 150 kr
Från 13 år  Solosång, drama, film

Suzukiundervisning 500 kr



Mia Nordholm  
Kulturskolechef, fiol & suzukifiol 
E-post: mia.nordholm@ovanaker.se

Per-Olov Bertilsson 
Dragspel, tvärflöjt, piano & orkester 
E-post: per-olov.bertilsson@ovanaker.se

Gunvi Liljeblad 
Piano, cello, suzukicello, kör & solosång 
E-post: gunvi.liljeblad@ovanaker.se

Lea Skeppstedt 
Blockflöjt, klarinett, saxofon, piano & orkester 
E-post: lea.skeppstedt@ovanaker.se

Björn Skeppstedt 
Konst, trumpet, valthorn, baryton, trombon, 
tuba & orkester 
E-post: bjorn.skeppstedt@ovanaker.se

Matilda Wengelin 
Drama 
E-post: matilda.wengelin@gmail.com

Emil Skogh 
Gitarr, elbas, fiol & kontrabas 
E-post: emil.skogh@ovanaker.se

Niklas Stagvall 
Film 
E-post: niklas.stagvall@ovanaker.se

Kulturskolechef 
Mia Nordholm 
Tfn 0271-572 01 
Mob: 070-671 15 27 
E-post: mia.nordholm@ovanaker.se

Postadress 
Ovanåkers kommun 
Kulturavdelningen 
Kulturskolan 
828 80 Edsbyn

Besöksadress 
Kulturskolan 
Gamla faluvägen 3 
828 32 Edsbyn

Lärare på Kulturskolan

Kulturskolans expediton


