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Informasjon

Undervisning både på kulturskolen og på skolene.
Individuell undervisning foregår i skoletida.
Gruppeundervisning foregår etter skoletid.
Samarbeid på tvers av fagene.
Lessons are given at the kulturskole (Frøya Kultur -og
Kompetansesenter), and at the schools.
Private lessons (one pupil at a time) during schooltime.
Group lessons are given after schooltime.
Collaboration between all the diciplines in the kulturskole.

Priser for 2017
Individuell undervisning kr. 2337,-/år.
Søskenmoderasjon og flerfagsrabatt.
Private lessons kr. 2337,-/year.
Discount with several family members
and/or several disciplines.

Påmelding
www.froyakulturskole.no
påmeldingsfrister:
1.juni og 1.desember
Det er mulig å søke om plass hele året, eller få
plass dersom det blir ledige plasser i løpet av året.
Sign in:
www.froyakulturskole.no
It’s possible to sign in during the whole year, or start a
course if a possibillity occurs.
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www.froyakulturskole.no
du finner oss på

Kontaktinformasjon
Telefon: 72 46 32 00
E-post: toril.antonsen.aae@froya.kommune.no
Besøksadresse: Frøya Kultur -og Kompetansesenter
Postadresse: Frøya kommune v/kulturskolen,
Postboks 152, 7261 Sistranda

Undervisningstilbud
2017

Information
Courses
2017

(tidl.Musikkleik/Musikkdetektiver)

Grunnopplæring i grupper
Anbefales for elever på 1. og 2.trinn.
Introduksjon til ulike musikk- og kulturuttrykk, slik
at de i neste omgang kan velge hva de ønsker å gå
videre med av andre fag ved kulturskolen.
Basic music education,
the best place to start your music-career.

Piano
Elevene får først anledning til å bli venner med
instrumentet. Så får de bli kjent med noter, lære å
lytte, og lære ulike måter å spille på. På den måten
forberedes de på å framføre og dele musikk med
andre.

Undervisningstilbud 2017

Kul leik/Kul verksted

Once you get to know the piano, and learn how to
listen you can perform and share your music!

Slagverk

Dans

Både til band og korps. Rytme er saken! Her er det
mulighet til individuell –eller gruppeundervisning.
Undervisningen foregår stort sett på trommesett.

Du jobber med kroppsbeherskelse og utfoldelse i
forhold til danseteknikker. Du lærer å bli bevisst din
egen kropp og hvordan bruke den som instrument.
Vi uttrykker dette gjennom teknikktrening, lek og
improvisasjon. Hovedvekt av dansestiler er Hip-Hop,
breakdance og litt moderne, jazz og musikal.

Play drums in a band or in the schoolband (Frøya
skolekorps), in a private lesson or in a group.
Rhythm is the thing!

Messingblåseinstrumenter
Kornett, althorn, baryton, trombone og tuba
Hvordan får du lyd fra et messingrør? HØYT! og snilt...
Det skal ikke veldig mye til før du får spille din første
konsert, også lærer du noter selv om du blåser i det.
De som får undervisning her, ønskes hjertelig velkommen i
Frøya skolekorps.
Brassinstruments are loud, but gentle. Pick up your horn and
play a concert in no-time.
You’re most welcome in the schoolband “Frøya Skolekorps”

Sang
Vi finner ut av hva stemmen kan fra før, og hvordan vi
kan utvikle den til et bedre instrument. Vi jobber med å
finne riktig repertoar til riktig tid. Vi samarbeider med
andre sangere for å inspirere og lære av hverandre. Vi
jobber med å bli klar til å formidle og fremføre sang.
Improve how to use your voice in the best way possible.
Be inspired by other singers and sing your story when
you're ready.

Fiolin
Fiolin kan spilles både alene, i band,
i spelemannslag og sammen med mange andre instrument.
En kan spille all slags musikk fra folkemusikk, klassisk til
rockemusikk. Tilbys fra 1.trinn
Playing the violin on your own or with (many) others.
Rock, Folk , Classical and everything in between.

Ukulele - Gitar/El-gitar - El-bass
Ukulele kan være et godt valgt for de yngste.
Gitar-, el-gitar- og el-bassundervisning alt etter
elevens nivå og interesse.
The youngest can start with the small ukulele, choose between
acoustic gitar or electric (bass)gitar when you are ready.

Frøya Skolekorps
Blant mer erfarne musikanter finner du plassen din i korpset.
Så blir du med på spennende spilleoppdrag året rundt.
Dirigenten sørger for at du får akkurat passe utfordring, slik
at du kan nyte musikken du spiller i lag med andre.
Tøft med blås og slagverk!
Here you can play among those who have played perhaps a
little bit longer but can help you to getting better. Exciting
concerts throughout the year. The conductor makes sure you’ll be
playing the notes you’ll manage. Horns and Drums are cool!

KulturArr

Playing, improvisation and technical training gives
you control over your body. Learn to be aware of
your body as if it was an instrument. Main focus on HipHop, breakdance, jazz and musical.

Visuell kunst
Blir kjent med ulike materialer og teknikker gjennom
artige oppdrag, både i tegning og maling.
Kunstverkene fosser fra timene til utstilling!
While working on different themes, you will
explore a great variety of materials and techniques.
Art finds its way from the classroom to the exhibition hall!

Drama/Teater
Her finnes der 2 grupper: ‘Drama 1’ for de yngste/
minst erfarne og ‘Drama 2’ for de eldste/mer erfarne.
Undervisningen varierer fra dramaleik til konkrete
teateroppsetninger.
For those with less experience we’ll offer ‘Drama 1’.
The more trained actors and actresses can join
‘Drama 2’. Everything from theatersports and real
productions on stage.

Barnekoret “Solsikkan”
(Arrangørgruppe)

Vil du være med og arrangere UKM, konserter og forestillinger?
Kanskje du er interessert i lyd og scenearbeid? Du holder orden på
ting og liker å planlegge. KulturArr kan være noe for deg! For
ungdomsskoleelever, men eldre kan også søke.
Dette er et gratis tilbud!

Barnekoret er et samarbeid mellom kulturskolen
og kirka. Koret er for barn i alderen 5-10 år. De
øver i Sletta kirke på torsdag kveld. Dette er et
tilbud alle barn kan benytte uten å være elever i
kulturskolen.

This children’s choir is a collaboration between the
Organising concerts and other cultural happenings, sound and light
kulturskole and the church, it suits children from 5
on stage is what this is about. If you are organised yourself,
to 10 years old. You don’t need to be a student at the
maybe this will suits you. It's free!
kulturskole to join.

