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Kulturskolen i Melhus gir tilbud til barn og ungdom bosatt i
Melhus kommune. Kulturskolen har ca. 750 elevplasser og i
denne brosjyren fi nner dere en oversikt over hva vi tilbyr i
sesongen 2022/23. Vi har undervisning på alle grunnskolene
og på rådhuset. Dansetilbudet er lokalisert på Trøndertun 
folkehøgskole og Eid skole. Mer detaljert informasjon om våre
tilbud og priser fi nner dere på www.kulturskolenimelhus.no.
Søknadsfrist 1.juni.

Kontaktinformasjon:
E-post: kulturskolen@melhus.kommune.no
Besøksadresse: Rådhusvegen 2, 7224 Melhus
Telefon: 72 85 81 20 / 72 85 82 21

www.kulturskolenimelhus.no

Om oss



Hva kan du 
velge?
Kulturskolen i Melhus har mange
tilbud for barn og ungdom i
Melhus kommune. Videre vil du
få litt informasjon om hvert tilbud
vi har. Du kan også lese mer om
disse tilbudene på hjemmesiden
vår.
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Musikk
Å lære seg et instrument er en hobby
for livet! En gang i uken vil du møte din
faste lærer som tilrettelegger for at
akkurat du skal oppleve mestring, og
for at du skal glede deg til å komme på
spilletime.
Det å utøve musikk sammen er 
kjempegøy!
Gjennom øvinger, prosjekter
og konserter i band, ensembler, kor,
orkester og korps får elevene oppleve
samhold, mestring og spilleglede. Finn
ditt favorittinstrument og bli med på en
reise inn i musikkens verden.

Piano/keyboard, trekkspill,
orgel

Gitar/el.gitar, el-bass,
slagverk, band

Fiolin, bratsj, cello, kontrabass

Sang

Tverrfløyte, klarinett, saxofon,
obo, fagott

Kornett/trompet, waldhorn,
trombone, baryton, tuba
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Drama

Ved å skape nye situasjoner og fortellinger
utfordres kreativiteten, og gjennom 
gruppearbeid lærer man
samarbeid og felles utforsking av
situasjoner. Det jobbes også hvert
år med ett eller flere teaterstykker
som settes opp for publikum. Disse
kan variere fra revy, musikal, ferdigskrevne
teaterstykker og egenskrevne
stykker.

Å gå på drama i kulturskolen er en opplevelse hvor man lærer både 
om seg selv og samhandling med andre. Gjennom dramaleker, 
improvisasjon og rollelek legges det til rette for et elevene skal bli 
tryggere på seg selv samtidig som de har det morsomt.
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Visuelle kunstfag
Visuelle kunstfag gir et stort handlingsrom for skaperglede og ut-
forskende kunstneriske prosesser. Vi arbeider med utgangspunkt i et
mangfold av teknikker, materialer og verktøy innen både tegning, 
maling, grafikk og skulpturelle arbeider. Faget er basert på 
gruppeundervisning, der dere både får fordype dere i egne arbeider 
og holde på sammen. Timene er ment å oppleves som et godt og trygt 
møte med kunsten og hverandre.

En dedikert lærer gir støtte, hjelp og tilrettelegging,
og armslag for elevenes egne ideer samtidig
som vi jobber målrettet med diverse tema
og teknikker. Dere skal få slippe til dere selv
gjennom kunsten, være på veg mot et eget
uttrykk. Og dere får vist frem arbeider gjennom
ulike prosjekter og utstillinger gjennom året.
Kulturskolen tilbyr undervisning i visuelle 
kunstfag på Lundamo skole og på Melhus rådhus



Dans
Dans er en uttrykksform som fremmer kreativitet, 
bevegelsesglede, mestring, samhold og samarbeid. 
Det kan også bidra til en positiv holdning til egen kropp 
og til dannelse og identitetsutvikling. Ikke minst kan 
dansen stimulere personlig danseglede og livsglede. 
Kulturskolen i Melhus tilbyr undervisning i de sceniske 
dansesjangerne klassisk ballett, jazzdans og moderne/
samtidsdans. Vi jobber blant annet med kroppsbeviss-
thet, danseteknikk, improvisasjon, komposisjon, 
musikalitet og sceneerfaring.
Lærer og elever jobber sammen i prosessen fra ide til
ferdig produkt.
Kulturskolen tilbyr undervisning i dans på Eid skole og på 
Trøndertun.
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Sirkus
Kulturskolen i Melhus tilbyr ukentlig undervisning i sirkus ved 
Brekkåsen skole.
Her blir elevene undervist i forskjellige sirkusdisipliner. Innen 
sjongleringsfaget jobber de blant annet med slør- og 
ballsjonglering, flowersticks, diabolo og poj. 
Innen luftakrobatikk-faget jobbes det med 
statisk trapes, sirkusring, tissue, sirkustau 
og sirkussling. Vi har også  undervisning i 
bakkeakrobatikk, parakrobatikk, 
rokkering, håndstående, enhjulssykkel, 
hoppetau og mye annet. Hver vår 
fokuserer vi på det artistiske arbeidet 
når vi setter opp en stor forestilling 
med våre 30 elever.



Filiokus 2-5 år
Musikalsk samvær skaper rom for meningsfulle
øyeblikk og gode opplevelser. Filiokus er
kulturskolens tilbud til førskolebarna. Vi har fokus
på sang, bevegelse, drama og
rytme-instrumenter. Dette er et gruppetilbud
hvor en foresatt deltar sammen med barnet.



Moderne musikkproduksjon
-Laptop som instrument

Vil du lære å lage musikk som Matoma, Alan Walker og Kygo? 
Da er dette faget noe for deg. Vi lager egne låter i moderne drakt, 
ved hjelp av programvaren cubase, og noe ableton live. Samtidig 
har vi muligheten til å lage musikkvideoer, hvor eleven skal fi lme 
og redigere selv. Her benytter vi oss av programvaren fi nal
cut pro. Av og til deltar elevene i store eller små prosjekt sammen 
med andre elever i kulturskolen.



Lyd- og lysteknikk
Som elev på lyd og lys blir du en viktig del av kulturskolens 
forestillinger gjennom hele året! Faget gir en praktisk innføring i 
bruk av profesjonelt lyd- og lysutstyr, og er perfekt for deg som 
er interessert i den tekniske siden ved forestillinger. Du vil blant 
annet bli bedre kjent med miksere, hvordan du kobler opp 
mikrofoner og instrumenter for å få god lyd, og du vil få trent deg 
på å stille inn det perfekte scenelyset.

Etter hvert kan du få spesialisere deg i det du
er mest interessert i. Som utgangspunkt har vi
ukentlig undervisning, men ofte blir 
undervisningen lagt i forbindelse med 
kulturskolens forestillinger.








