PÅMELDING TIL KULTURSKOLEN 2018/2019
Oppstart 3. september
ALLE SOM ØNSKER PLASS I KULTURSKOLEN FOR SKOLEÅRET 2018/2019 MÅ FYLLE UT DETTE
SKJEMAET, SELV OM DERE HAR VÆRT MED I KULTURSKOLEN TIDLIGERE. Skjemaet sendes til
postmottak@nesseby.kommune.no eller til Nesseby kommune, Rådhuset, 9840 Varangerbotn. HUSK Å
MERK SØKNADEN MED «KULTURSKOLEN I NESSEBY». Ved spørsmål ang søknadskjema ta kontakt med
Ole-Petter, eller Kim-Erling(se kontaktinfo under).
Kulturskolen i Nesseby vil i år også samarbeide med Kulturskolen i Vadsø, og det vil bli piano(med
Jørgen Jørgensen) og kor(med Karolina) på torsdager etter skoletid.

KOR, torsdager (fra 1. klasse)
Karolina vil i år også sette opp korundervisning for alle fra 1. klasse og opp. Om det blir mange nok
påmeldte så vil vi prøve å dele opp koret i aldresbestemte grupper. Feks. 1.-4. klasse, 5.-7. klasse, og
8.-10. klasse. Vi oppfordrer ungdomskoleelever til å søke.
SANG, mandag og tirsdager (fra 3. klasse)
Om du har lyst å synge, men å synge i kor ikke frister, så kan du søke om kun sang. Dere må gjerne
være to og to i lag hvis det er ønskelig. Det vil bli undervisning med Kim-Erling der han hjelper til med
tekst, melodi og rytmikk, og akkompagnerer med piano og/eller gitar.
PIANO/KEYBOARD, torsdager (fra 3. klasse)
Jørgen Jørgensen skal også i år undervise i piano/keyboard. Dette er er både for nybegynnere, og
viderekommende.
TROMMER OG RYTME, mandag og tirsdag (fra 2. klasse)
Kim-Erling har undervisning i trommer og rytme. Dette er både for de som er helt ny, og de som kan
spille fra før. Denne undervisningen vil inneholde alt fra standard trommesett til forskjellige rytme- og
perkusjons-instrumenter.
GITAR OG BASS, mandag og tirsdag (fra 3. klasse)
Undervisning i gitar og bass med Kim-Erling. Vi lærer grunnleggende teknikk og akkorder.
SAMSPILL
Vi har ett sterkt ønske om å få til samspillgrupper. Dette kan være alt fra to og to, til større
grupperinger med fullt band.

INNMELDING 2018-2019:
ELEVENS NAVN:

ELEVENS ALDER/KLASSETRINN:

KONTAKTINFO ELEV(DERSOM ELEVEN HAR MOBIL):

ANTALL ÅR I KULTURSKOLEN:

INSTRUMENT(ER) ELEVEN SPILLER FRA FØR:

ØNSKET INSTRUMENT, UNDERVISNING:

FORESATTES NAVN:

FORESATTES ADRESSE:

MOBIL, FORESATT:

UKEDAGER SOM PASSER BEST (DAGER, TIDSROM):

Ikke nøl med å ta kontakt hvis dere lurer på noe.
Mvh Kulturskolen i Nesseby.

KONTAKTINFO:
KULTURSKOLELÆRER KIM-ERLING JOHANSEN:
Mob: 41477692
E-post: kimerling80@gmail.com
ANSVARLIG FOR KULTURSKOLEN, OLE PETTER SKOGLUND
Mob: 40440543
E-post: ole.petter.skoglund@nesseby.kommune.no

