Musikk

Tilbud høst 2021 / vår 2022
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Aurskog-Høland Kulturskole har undervisning
innen musikk, dans, teater og visuell kunst.
Her presenteres kulturskolens tilbud skoleåret
2021–2022.
Elevplass per semester 1400,–
Materialavgift per semester 150,–
Instrumentleie per semester 450,–
Vi gir søskenmoderasjon.
Opptaksskjema, timeplaner og mer
informasjon om kulturskolen finner du på:
www.aurskogholand-kulturskole.no
Telefon: 67 20 54 23

Følg oss gjerne på instagram:
@ahkulturskole

SMÅBARNSTILBUD 0-6 ÅR
Barnas første møte med dans og musikk.
En stimulerende smakebit og inngangsport med leken
tilnærming tilpasset barna.
Musikk fra livets begynnelse ca. 3-12
måneder
Et første møte med musikkens verden
i en trygg atmosfære. Faste sanger,
lytteopplevelser, ringdanser og regler.
En helhetlig sanselig, stimulering, en delt
opplevelse med mor eller far.
Musikklek 4-6 år
Gjennom lek og musikkopplevelser
i felleskap utforsker vi musikk
og musikalitet. Grunnleggende
musikkferdigheter og glede.
Et stupebrett for fremtidige opplevelser i
musikkens verden.
Danselek 3-5 år
Vi åpner døren til gleden ved bevegelse,
rytmeforståelse og motoriske
ferdigheter. Lekebetont dans for de
yngste til kjente barnesanger og annen
musikk. Ren moro og et godt grunnlag
for videre dans.
Cool Kidz 4-6 år
Dansetimen for de som gnistrer av
energi! Høyt tempo, danseglade og
mestring står i fokus. Fast oppvarming,
hinderløyper, breakdancetriks og
kreativitet og kroppsbevissthet, et supert
grunnlag for Hip hop eller Showdans.

DANS
Kulturskolen gir opplæring i mange ulike dansestiler
innenfor scenisk dans.
I 2021-2022 har vi undervisning på Aursmoen og
Haneborg skole i tillegg til i kulturskolens lokaler på
Bjørkelangen.

Vi har følgende tilbud:
Hip hop
• 6–9 år
• 9-12 år
• Ungdom fra 13 år
Moderne (fra 10 år)
Jazzdans (fra 11 år)
Cool Kidz
Showdans (fra 11 år)
Ballett
• Nivå 1 (fra 6 år)
• Nivå 2 (ca 8- 10 år)
• Nivå 3 (fra 10 år)
• Nivå 3 tåspiss
Kompani
(Fordypningstilbud)

DANS – Nye tilbud
COOL KIDZ:
NYTT TILBUD!
(Dans i SFO tid, 1- 4 kl. ulike
klasser, se timeplan)
Undervises på Bjørkelangen,
Haneborg og Aurskog.
Allsidig introduksjon til danser
med futt i!
Ulike dansestiler, hip hop,
jazzdans, showdans,
musikaldans, moderne dans/
samtidsdans og/eller kreativ
dans.
Lærer setter sitt preg på timen,
og tilpasser undervisningen til
elevenes nivå og ønsker.

TAI CHI SENIORKURS:
NYTT TILBUD!
Tai chi er blant de
mest populære
treningsformene
i verden, og interessen
blir større også her i
landet.
Tai Chi fokuserer på
avspenning, styrking av
kjernemuskulatur, pust,
meditasjon, holdning og
balanse.
Tai chi er en form for
trening som kreves bare
noen minutters praksis
hver dag og er perfekt for
alle som ønsker å føle
seg sterke og energiske.
Det trengs ingen
forkunnskaper.

Ta kontakt me
skolekorps,
og søk derette
i kulturskolen

MUSIKK
DANS - varierte kategorier
Å lære et instrument er et håndverk som tar tid
å mestre, men gir deg også glede og muligheter
resten av livet.
Kulturskolen gir opplæring på de fleste instrumenter.
I 2021-2022 har vi undervisning på Aursmoen og Løken
skole i tillegg til i kulturskolens lokaler på Bjørkelangen.
Kulturskolen har samarbeid med skolekorpsene, og alle
som ønsker å gå i korps er garantert plass i kulturskolen.
Kulturskolen har utleie av de fleste instrumentene vi tilbyr.
Vi har tilbud på følgende instrumenter:
• Fiolin
• Treblås (fløyte, saxofon, fagott)
• Messingblås (kornett/trompet, althorn/walthorn,
tenorhorn/baryton/euphonium, trombone, tuba)
• Slagverk (trommesett, perkusjon, melodisk)
• Piano (piano, synth, kirkeorgel)
• Gitar (akustisk, elektrisk, bass, ukulele, band)
• Vokal (klassisk og rytmisk)
Vi har også gruppetilbud for:
• Digital musikkproduksjon
• Bandgrupper

ed ditt

er plass
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TEATER

Kulturskolen har teatergrupper for barn og unge i
alderen 7-13 år.
Her jobber vi blant annet med improvisasjon,
teatersport, grunnleggende skuespillerferdigheter,
innlevelse, stemmebruk, utvikling av rolle og
fremføring.
Vi har i 2021-2022 grupper på Bjørkelangen.

Høsten 2021 vil vi ha følgende teatertilbud:
•
•

Mandag
Mandag

Bjørkelangen 7–10 år
Bjørkelangen 10–13 år

kl. 16.30–17.30
kl. 17.40–19.10

VISUELL KUNST

På kulturskolens kunstgrupper arbeider vi variert med
formgivning i forskjellig materialer.
Vi jobber for eksempel med skulptur, tegning, maling, lage
animasjonsfilm, foto og grafikk.
I løpet av semesteret blir det også holdt minst en
interkommunal workshop der de eldre elevene kan delta.
Visuell kunst undervises fra 7 år.

Undervisning visuell kunst høst 2021:
•
•
•

Mandag
Mandag
Mandag

Bjørkelangen 7–9 år
Bjørkelangen 10–12 år
Bjørkelangen Ungdom

kl. 17.00–17.55
kl. 18.00–18.55
kl. 19.00–20.25

DANSETILBUD HØST 2021

MANDAG

TIRSDAG

Pedagoger: Karianne
Rom: Dansesal

ONSDAG

Pedagog: Katrine
Rom: Blackbox

TORSDAG

Pedagog: Ingeborg
Rom: Se aktuelt tilbud

Pedagog: Ingeborg
Rom: Dansesal

15.30–16.10

15.50 –16.30

15.15 –15.55 Gymsal

15.00–15.55

Klassisk ballett 1 6-7 år (Dans i SFO tid),
Bjørkelangen

Cool Kidz 1-2 kl (Dans i SFO tid),
Bjørkelangen

Cool Kidz 1-4 kl (Dans i SFO tid),
Haneborg

Thai Chi for pensjonister,
Bjørkelangen

16.15–17.10

17.10 –17.50

16.30–17.10 Gymsal

16.10–17.05

Klassisk ballett 2 8-10 år, Bjørkelangen

Cool Kidz 4-6 år, Bjørkelangen

Cool Kidz 3- 4 kl (Dans i SFO tid),
Aurskog

Hip hop 9-12 år, Bjørkelangen

17.15–18.40

18.00–18.55

18.00–18.55 BlackBox

17.15–17.50

Hip hop 9-12 år, Bjørkelangen

Cool Kidz 1-4 kl, Bjørkelangen

19.05 –20.15 BlackBox

18.00–18.55

Showdans fra 11 år, Bjørkelangen

Hip hop ungdom fra 13 år,
Bjørkelangen

Kompani, Bjørkelangen
Klassisk ballett 1, Bjørkelangen

TIRSDAG

ONSDAG

Pedagog: Karianne
Rom: Dansesal

Pedagog: Katrine
Rom: Se aktuelt tilbud

15.45–16.25

14.35 –15.15 Gymsal

Cool Kidz 3-4 kl (Dans i Sfo tid),
Bjørkelangen

Cool Kidz 1-2 kl (Dans i SFO tid),
Aursmoen

16.30 –17.25

15.25–16.20 Gymsal

Moderne fra 10 år, Bjørkelangen

Klassisk ballett 1 6-8 år
(Dans i SFO tid), Aursmoen

17.30–18.10

17.45 –18.25 Dansesal

Danselek 3-5 år, Bjørkelangen

Danselek 3 –5 år, Bjørkelangen

18.15–19.40

18.30 –19.25 Dansesal

Klassisk ballett 3 fra 10 år, Bjørkelangen

Jazzdans fra 9 år, Bjørkelangen

KULTURTILBUD HØST 2021
MUSIKK
MANDAG

ONSDAG

TEATER

VISUELL KUNST

12.30 –13.40

16.30 –17.30

17.00 –17.55

Musikk fra livets begynnelse, GRATIS!
3 –12 mnd, Bjørkelangen, Natalia

Teater 7–10 år, Bjørkelangen
Mari

Visuell kunst 7–9 år, Bjørkelangen
Komlan

17.00 –17.40

17.40 –19.10

18.00 –18.55

Musikklek 4 –6 år, Bjørkelangen
Natalia

Teater 10–13 år, Bjørkelangen
Mari

Visuell kunst 10 –12 år, Bjørkelangen
Komlan

18.00 –18.55

19.00 –20.25

Musikktilbud (gruppe), Myrvang

Visuell kunst ungdom, Bjørkelangen
Komlan

18.00 –19.00
Digital musikkproduksjon,
Bjørkelangen, Øivind
19.00 –20.00
Bruksgitar kurs, Bjørkelangen
(semesterbasert), Øivind

