
KULTURSKOLEN
I MELHUS

SKOLEÅRET 2017/18

Musikk  Dans
Sirkus  Drama/teater 

Visuelle kunstfag  
Lyd, lys-og studioteknikk 

Moderne musikkproduksjon
  Førskoletilbud

PRISER 2017

(priser pr. semester)

-  Instrumental-/ vokalopplæring
-  Visuelle kuns  ag
-  Drama og musikk    
-  Lyd-/lys-/studioteknikk
-  Moderne musikkproduksjon

-  Sirkus
-  Drama
-  Dans/balle  *     
-  Filiokus

*For dans/balle   gjelder egne satser dersom elevene er med på 
fl ere par  :
1.  lbud:  875,- pr. semester
2.  lbud: 660,- pr. semester
3.  lbud: 440,- pr. semester

Det gis 25% raba   i søskenmoderasjon på totalbeløpet.
Ingen familie skal betale mer enn 2800,- pr. semester (halvår). Un-
ntaket er når eleven har fl ere  mer pr. uke i e   og samme u  rykk. 
Det betales da 1400,- uten moderasjon, for ekstra  lbudet.

Det tas forbehold om endringer i prisene.
Faktura sendes ut én gang pr. semester.
Påbegynt semester betales som et helt semester.

Du fi nner detaljert informasjon om alle våre  lbud, 
samt elektronisk søknad på:

www.melhus.kommune.no/kulturskolen

e-post: kulturskolen@melhus.kommune.no

Besøkadresse

Rådhusvegen 2
7224 Melhus

Telefon

72 85 81 20
72 85 81 21 
970 80 711

TILBUD TIL DE YNGSTE

- Gleden ved å skape

FILIOKUS      2-5 år
Torsdag e  ermiddag, Melhus rådhus
Filiokus er Kulturskolens  lbud  l førskolebarna. 
Gjennom lekbetont undervisning med fokus på 
blant annet drama, sang, bevegelse og bruk av 
rytmeinstrumenter, blir barna ta   med inn i 
musikkens verden.
I løpet av sesongen deltar Filiokus-barna på enkle 
opptredener og får vist frem noe av det de har 
jobbet med. Undervisningen organiseres i grupper 
fra 6-12 elever. Alder vil bli hensynta  . 
Foreldre/foresa  e kan gjerne bli med på  mene. 
Undervisningsåret består av 12 ukers undervisning 
i høstsemesteret, og  lsvarende i vårsemesteret.  

DRAMA OG MUSIKK      
Onsdag e  ermiddag, Melhus rådhus
De  e er et  lbud for barn som er 6-7 år. Ved hjelp 
av musikk- og dramaleker u  orsker vi ulike u  rykk. 
Gjennom året vil det bli små fores  llinger der vi 
viser frem det vi jobber med for hverandre og 
foresa  e. S  kkord for undervisningen er; miming, 
eventyrdrama  sering der og da, trygghetstrening, 
sosialiseringsleker, dramaleker, sang og sangleker.
For sjuåringene blir det i perioder av skoleåret 
delt opp i mindre grupper, slik at elevene får prøve 
ulike instrumenter.

Husk 
elektronisk søknad innen 20.mai

1400,-

875,-

!



Mandag, Trøndertun (Marianne)
kl. 15.50-16.50    Jazz 10-12 år
kl. 16.50-17.35    Dansemix 2
kl. 17.45-18.50    Jazz 2
kl. 18.55-20.10    Klassisk ungdom

DANS

Tirsdag, Trøndertun (Ingeborg)
kl. 15.20-16.20    Jazz 10-12 år
kl. 16.20-17.30    Jazz 3
kl. 17.35-18.15    Barnedans
kl. 18.15-19.00    Dansemix 1b

Tirsdag, Eid skole (Marianne)
kl. 14.20-15.05    Jazz 8-10 år
kl. 15.05-16.05    Jazz 10-12 år
kl. 16.15-17.15    Jazz 1

Onsdag, Trøndertun (Marianne)
kl. 16.00-16.50    Jazz 8-10 år
kl. 16.50-17.35    Dansemix 2
kl. 17.45-18.55    Moderne 2
kl. 19.00-20.00    Klassisk 10-13 år

Onsdag, Trøndertun (Ingeborg)
kl. 15.15-16.15    Jazz 1
kl. 16.20-17.20    Moderne 1
kl. 17.25-18.10    Dansemix 1a
kl. 18.15-19.05    Jazz 8-10 år
kl. 19.00-20.00    Koreografi 

Med forbehold om endring av  dspunkt!
U  yllende opplysninger om de ulike par  ene 
ligger på våre hjemmesider.

SIRKUS
12 kvelder pr. semester (høst/vår). 

Torsdager kl. 17.00-18.15 og 18.30-20.00, Brekkåsen skole.
Sirkus er et  lbud  l barn og ungdom mellom 10 og 19 år, 
som liker å være ak  v. Elevene får blant annet jobbe med 

sjonglering med baller, køller og diabolo, og det vil bli 
opplæring i lu  akroba  kk, f.eks  ssue (taulignende laken, 
festet i taket). Styrketrening og tøying er en vik  g del av 

sirkusundervisningen. Vi jobber med fores  llinger som vises 
frem på slu  en av semestrene. Kulturskolen har 

to elevgrupper på sirkus. Begge er lokalisert på Brekkåsen 
skole, hvor vi har vårt lager med sirkusutstyr.

VISUELLE KUNSTFAG
12 kvelder pr. semester (høst/vår).

 1,5  me, Melhus rådhus.
Visuelle kuns  ag er et  lbud for elever i alderen 9-19 år. Her 

vil de få mulighet  l å u  orske materialer og 
eksperimentere med ulike u  rykksformer og teknikker. 

Eksempel er maling med akryl, tegning med blyant og kull, 
collage, enkle grafi ske teknikker og skulpturelle arbeid i f.eks 

leire, pappmasje, metalltråd/ne   ng, teks  l og 
redesign ved gjenbruk av diverse materialer. 

Det jobbes både individuelt og i samarbeidsprosjekter. 
Elevenes arbeid vil bli synliggjort gjennom uts  llinger. 

Undervisningen er fordelt på mandag og onsdag 
e  ermiddag/kveld.  

På blåseinstrumenter gis opplæringen på alle de instrumentene som brukes 
i tradisjonell korpsmusikk. Samarbeidet med 

skolekorpset i kommunen er sentralt i de  e arbeidet.

Kulturskolen har stort fokus på «band», og gir opplæring på alle sentrale 
bandinstrumenter. Vi har egen musikkbinge der band kan øve selvstendig 

på fri  den. Gjennom  lbudet «Re   i band» gis det mulighet for å starte re   
i samspill og lære ulike bandinstrumenter.

Vi har også et omfa  ende  lbud på strykeinstrumenter, 
samt fylkets største trekkspillmiljø for yngre. 

Sang er et stort fag i kulturskolen. Elevene gis  lbud innenfor både klassisk 
sang og populær-s  larter.

Tangen  nstrument er også et av de store  lbudene våre, og gis ved alle 
undervisningssteder i kommunen. 

DRAMA/TEATER
De  e er et  lbud for drama- og teaterinteresserte 

i alderen 8-19 år. 
I dramafaget er prosess og fores  lling likes  lt. Det vil si at vi 

fokuserer på hele prosessen og de mange 
funksjonene som leder frem mot en fores  lling, som vises 

på slu  en av semesteret. 
S  kkord for opplæringen er drama  sering, 

teatersport, revy, improvisasjon, dikt og i enkelte  lfeller 
ferdige manus. Av og  l jobbes det med sang og musikk. 

Faget inneholder også elementer som stemmebruk, 
kroppsspråk, teatersminke, dekorasjoner, kulisser og ko-

stymer. Evne  l å samarbeide og ta instruksjon er særdeles 
vik  g, og det er stort fokus på teamarbeid i opplæringen.

MODERNE MUSIKKPRODUKSJON
De  e er et  lbud  l elever i alderen 10-19 år. 

Faget gir opplæring i aktuell programvare  l produksjon av 
musikk. I Kulturskolens studio blir elevene kjent med en 
del vanlige verktøy som brukes  l å lage musikk i vår  ds 
lydbilde. Målse   ngen for faget er å lære elevene å bruke 

datamaskinen som si   
"instrument" for å u  rykke sine musikalske ideer. Elevene 

får også musikalsk veiledning av sin lærer.

LYD-, LYS- OG STUDIOTEKNIKK
Faget er et  lbud  l elever i alderen 12-19 år 

som er interessert i det tekniske rundt produksjon i studio 
og på scene. Gjennom prak  sk arbeid blir elevene kjent 

med miksere for lys og lyd, samt programvare og teknikker 
for opptak av lyd i studio. Opplæring i rigging  l konserter 

og fores  llinger er en vik  g del av faget. Elevene får praksis 
på Kulturskolens fores  llinger, samt i skolens studio. 

MUSIKK
Kulturskolen har et stort og variert  lbud i ulike musikks  ler på 

mange instrumenter og i sang.
Undervisninga 

foregår på Eid skole 
og i danselokalene 

på Trøndertun

Aktuelle instrument- og vokal  lbud:
• Sang
• Fiolin, bratsj, cello, kontrabass
• Piano/keyboard, orgel, synthesizer,
   trekkspill
• Tverrfl øyte, obo, klarine  , saxofon
• Trompet/korne  , althorn, 
   waldhorn, baryton, trombone, tuba
• Gitar, el-gitar, el-bass, slagverk/
    perkusjon, band

Gjennom prosjekter på tvers av 
instrument og musikks  ler, gis 
elevene i perioder mulighet  l å 
u  orske og delta i ulike musikalske 
sammense   nger. I slike perioder 
kan vanlig undervisning gå ut.
Kulturskolen har en del fi oliner, 
tverrfl øyter og trekkspill for utleie. 
Skolekorpsmedlemmer låner/leier 
instrument fra korpsene.


