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

Mötet sker på skolorna runt om i kommunen eller på Kulturskolan i Edsbyn.

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

Kulturskolan
En kommunal verksamhet som riktar sig främst 
till barn och unga.



Digital musikverkstad
Gör din egen musik med dator eller surfplatta.

Från 13 år

Är du nyfiken på hur man gör musik? Drömmer du om att bli artist eller 
producent? Skriver du egna låtar som du vill spela in? Vår digitala musik-
verkstad kan vara stället för dig!

Kursen utformas efter dina intressen och kunskaper. Har du inte skapat 
musik förut får du lära dig grunderna. Du som redan kan grunderna får 
tips och tricks på hur du kan ta din musik till nästa nivå.

Du behöver inte kunna spela något instrument, men om du kan spela något 
instrument eller sjunga så får du lära dig att använda det i din musik.



Instrument & sång
Lär dig att sjunga eller spela något av många 
olika instrument.

Oavsett vilket instrument du väljer får du lära dig spela olika musikstilar 
som exempelvis visa, pop, jazz, klassisk m.m. Du får en lektion i veckan, 
enskilt eller tillsammans med andra elever.

Spela ett instrument från 5 års ålder
Med Suzukimetoden lär du dig att spela på samma sätt som man lär sig 
att prata, d v s genom att lyssna, härma och repetera. Elever och föräldrar 
spelar tillsammans. Du som förälder får lära dig grunderna.

Orkester och ensemble
Att spela i orkester och ensemble är också en del av din musikundervisning. 
Det gäller även grupplektioner för dig som suzukielev.

Från 5 år



Instrumentval
SuzukifiolFrån 5 år

Suzukicello
Blockflöjt

Piano 
Dragspel

KörsångFrån 7 år

Trumpet
Valthorn
Trombon
Baryton 
Tuba 

Tvärflöjt
Klarinett
Saxofon 
Oboe 
Fagott  

Fiol 
Altfiol 
Cello 
Kontrabas 
 

Från 8 år

SolosångFrån 13 år

Från 9 år Gitarr 
Elgitarr

Elbas 
 

Trummor



Teater
Är du intresserad av teater och skådespeleri?

Kursen vänder sig till dig som vill utvecklas på scen genom improvisation, 
textarbete och karaktärsgestaltning. Vi utgår från teman som är viktiga 
för oss, skapar egna teaterscener och tolkar färdiga manus. Terminen 
resulterar i en föreställning som framförs inför en publik.

Från 6 år



Film
Lär dig berätta med rörlig bild som språk.

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.

Från 13 år



Bild & form
Lär dig olika tekniker för att skapa det vi ser, 
känner och tänker.

Här arbetar vi med tekniker inom målning och skulptur med skaparglädjen 
som utgångspunkt. Vi lär oss hur vi kan uttrycka oss med hjälp av färg 
och form och undersöker flera olika material. Under kursen jobbar vi både 
individuellt och i grupp och formar miljöer och konstverk utifrån vår fantasi. 

Från 10 år



Dans
För dig som vill uttrycka dig med kroppen.

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig uttrycka dig med kroppen genom 
dansimprovisation och koreografi. Här lär vi oss rörelser och koreografier 
med inspiration från olika dansstilar för att genom dessa hitta ett eget 
unikt uttryck. Vi dansar både individuellt och i grupp och skapar våra egna 
danskoreografier.

6-12 år



När får du börja?
Välj bland olika kurser beroende på din ålder.

Var och när?
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 
och då kan det dröja innan du får plats.
Undervisningen sker på grundskolan eller på Kulturskolan efter skoltid. 
Föräldrar är också välkomna till våra lektioner.  Mer information om tid 
och plats finns på ovanaker.se/kulturskolan

TeaterFrån 6 år

Dans6-12 år

SuzukifiolFrån 5 år

Suzukicello
Blockflöjt

Piano 
Dragspel

KörsångFrån 7 år

Gitarr 
Elgitarr

Elbas 
 

TrummorFrån 9 år

Bild & formFrån 10 år

Solosång FilmFrån 13 år Digital musik-
verkstad

Från 8 år

Trumpet
Valthorn
Trombon
Baryton 
Tuba 

Tvärflöjt
Klarinett
Saxofon 
Oboe 
Fagott  

Fiol 
Altfiol 
Cello 
Kontrabas 
 



Avgifter & information
Fr.o.m. första lektionen betalar du som elev en 
administrationsavgift varje termin.

Anmälan & mer info på
ovanaker.se/kulturskolan
Det är aldrig för sent att anmäla sig!

Syskonrabatt
Varje familj (samma folkbokföringsadress) betalar för max två barn. Tredje 
syskonet och följande är avgiftsbefriade. Ensemblespel kostar inget extra 
utöver terminsavgift för sång- och/eller instrumenundervisning.

Instrumenthyra
Du bör ha ett instrument hemma för att delta i undervisningen. Det finns ett 
begränsat antal instrument att hyra på Kulturskolan. Prata med din lärare om du 
behöver hyra ett instrument.

Frånvaro & uppsägning
Meddela ditt barns frånvaro direkt till läraren. Vid upprepad frånvaro kan 
platsen överlåtas till annan elev.
Kulturskolans undervisning gäller tills platsen sägs upp. Uppsägning av 
plats ska ske före terminsstart.

350 krAdministrationsavgift

+150 krInstrumenthyra (begränsat antal)

+150 krMaterialavgift, konst

+150 krSuzukiundervisning



Per-Olov Bertilsson 
Dragspel
per-olov.bertilsson@ovanaker.se

Amanda Sjöberg 
Tvärflöjt, sång, piano
amanda.sjoberg@ovanaker.se

Mia Nordholm  
Kulturskolechef, fiol & suzukifiol
mia.nordholm@ovanaker.se

Liv Meijer Nordgren 
Teater, bild & form, dans
liv.meijer.nordgren@ovanaker.se

Oskar Pärlenskog 
Slagverk
oskar.parlenskog@ovanaker.se

Sven Larsson 
Gitarr
sven.larsson@ovanaker.se

Gunvi Liljeblad 
Piano, cello, suzukicello, kör & 
sång
gunvi.liljeblad@ovanaker.se

Petter Landin 
Klarinett, saxofon, trumpet, 
blockflöjt, fiol
sven.larsson@ovanaker.se

Eva Sonefors 
Piano, blockflöjt
eva.sonefors@ovanaker.se

Niklas Stagvall 
Film och digital musikverkstad
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

David Hallstensson 
Gitarr
david.hallstensson@ovanaker.se


