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Kulturskoleåret varer i 32 uker. Timene varer i 60 minutter i gruppeundervisning
og 30 min i enkelt undervisning. Kulturskoleåret avsluttes i slutten av mai, om
man ikke har forestilling eller annet.
Vi starter opp i uke 37 – 38 med teater, teaterlek og piano. Andre tilbud og
skolekorpset vil komme. Kulturskolerektor Kelemen Matis er på plass 1. oktober,
så mange tilbud vil starte opp i oktober.

Medio september vil det komme ut nytt søknadsskjema med de
resterende tilbud fra kulturskole og korps.

Elvene får beskjed hos kulturskolelærer når deres tilbud starter opp. Det er ingen
undervisning i kulturskolen ved skolefri. Oppstart etter jul er ca uke 2 eller 3. De
ukene vi ikke har undervisning kompenseres med lengre økter og ekstra timer
bl.a.i forbindelse med forestillinger, konserter og utstillinger.

Ønsker du plass i kulturskolen skoleåret 2019 - 2020. Frist er satt til
onsdag 3.september.
Det vil si at sender du/dere søknad INNEN 3.september har du/dere større
mulighet for å få plass på førstevalg. Blir det fullt på enkelte tilbud, foretar vi
loddtrekning og setter opp venteliste. (I følge kulturskolens vedtekter)
Noen tilbud kan bli arrangeres i bolker dvs: gå over flere timer i løpet av en helg
eller lignende. Gruppetilbud med færre enn 4 deltagere vil ikke avholdes
dessverre. I tillegg kan dere også besøke vår web side, når det etter hvert er
oppe og går igjen. Skann søknadsskjema og mail det til:
rea@masoy.kommune.no Eller lever inn på Servicetorget.

Alle tilbud er satt opp med forbehold. Det kan komme endringer – disse vil en da
få beskjed om.

Piano / klaver
Er du glad i musikk og drømmer om å kunne spille musikk for deg selv og andre,
kan dette være noe for deg. Du kan spille som solist, til kor, dans, i band, for
familieselskap og venner. Du kan lære klassisk musikk, folkemusikk, julesanger,
og den musikken du liker aller best. Instrumenter du har mulighet til å spille på
er piano, keyboard og flygel. Tilbudet er enetimer der elevene vil få opplæring i
pianospill og noter. Du bør ha et instrument hjemme du kan øve på.

Tilbudet gjelder fra 1.klasse. Ungdom og voksne oppfordres å søke.
Undervisningen vil foregå på mandager og onsdager
2

Renee Andersen
Sektorleder oppvekst

rea@masoy.kommune.no
Tlf: 95782749

Teatergruppene
Er du glad i å leke og å spille teater? Teater er kommunikasjon og samspill.
Barna skal oppleve gleden ved å skape selv.

Undervisningen tar sikte på å utvikle evnen til innlevelse, konsentrasjon,
kreativitet og fantasi. Vi kommer til å lage små forestillinger og opptredener i
gruppene, men vi ønsker også å få til et samarbeid med kulturskolens øvrige
kunstuttrykk i forhold til større forestillinger.

Teaterlek
Tilbudet i teaterlek er ment å være med på å utvikle grunnleggende ferdigheter i
scenisk arbeid. Man prøver å ta vare på skapergleden og videreutvikle den
gjennom lek, samarbeidsoppgaver, bevegelse og sceniske aktiviteter som:
improvisasjon, miming, dramatisering, dikte historier og dukkespill.
Dette er et tilbud til barn i 3. til 5.klasse. Det er 8 elevplasser i gruppa.
Undervisninga vil foregå på Samfunnssalen.

Teater
En videreføring av teaterlek, men med mer fordypning innenfor teaterretta
arbeid, lyd og lys teknikk og nysirkus. Gjennom å dikte historier, lage
handlingsforløp selv og skape sine egne roller skal elevene jobbe seg fra ide til
forestilling. Det blir også mulighet for økter med nysirkus med luftakrobatikk og
sjonglering. Elever som har interesse vil også få innføring i lyd og lys teknikk for
scenekunst.
For elever fra 6. til 10. klasse. LOSA kan og søke. Det er 8 elevplasser i gruppa.
Undervisninga vil foregå på Samfunnssalen.

Ansatte i Måsøy kulturskole
Kelemen Matis

Kulturskolerektor (1. oktober)

Victoria Kalinichuck

Lærer: Piano

Linda Solheim

Dramapedagog og instruktør: Teater, Teaterlek
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Søknad
Søknad til kulturskolen er ikke bindende. Du vil få skriftlig beskjed om tildelt
elevplass. Skjemaet leveres inn på servicetorget eller mailes til: Kultur og
oppvekstsjef Renee Andersen rea@masoy.kommune.no mobil: 95782749.

Søknadsskjema 2019-2020
Jeg søker undervisning i:

Piano (fra 1. klasse, ungdom og voksne)

Årskontingent kroner:

1 296,-

Teaterlek (3. til 5. klasse)

1 296,-

Teater (6. til 10. klasse. LOSA kan og søke)

1 296,-

Søker du på flere tilbud? Sett prioritering fra 1 – 3, hvor 1 er førstevalget ditt.
Det gis familiemoderasjon på kontingenten. Deltar du på flere tilbud får du
reduksjon på kontingent (max 50%)

Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs og undervisningstilbud ved for lavt
elevtall på gruppeundervisning, ved manglende finansiering og ved ubesatte
lærerstillinger. NB! Kontingenten er satt opp pr dd., men vi gjør forbehold om
justering og endring.

Navn:

Alder / klasse:

Adresse:

Telefonnummer:

Foresattes underskrift hvis du er under 18 år: …………………………………………….
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