
TIL DEG SOM ØNSKER Å FORDYPE DEG 
LITT EKSTRA I MUSIKK, VISUELL KUNST, 
TEATER ELLER DANS!

SØKNADEN

På teater, musikk og visuell kunst, 
ønsker vi oss elever fra 8.trinn og 
oppover. På dans inviteres elever 
fra 7. trinn og oppover til å søke.  

Det er også mulig å søke for 
elever som er yngre enn de nevnte 
aldersgruppene, siden motivasjon 
er en viktig faktor her. 

Hvordan du søker kan du lese mer 
om på din kulturskoles 
hjemmeside. Der finner du også 
søknadsskjema.

SØKNADSFRISTEN er 1. mai. 


Vi håper du synes dette ser 
interessant ut, og har lyst til å 
søke.

 

Hilsen kulturskolene i 

Heim, Frøya, Hitra og Orkland.   


SOM ELEV PÅ FORDYPNING FÅR DU: 

* Utvidet undervisningstilbud i din 
kulturskole 

* Fem lørdagssamlinger i løpet av året; tre 
på høsten og to på våren 

* Hver lørdagssamling er på 6 timer 
* På TEATER vil du bla. lære om ulike 

skuespillerteknikker og hvordan du 
jobber mot en forestilling.  

* I DANS lærer du ulike koreografier innen 
klassisk ballett og moderne, og du blir 
kjent med ulike øvelser og 
treningsmetoder.    

* På MUSIKK inneholder samlingene bla. 
formidling, hørelære, mye samspill og 
flere fordypningsemner. 

* På VISUELL KUNST får du prøvd ulike 
teknikker som tegning, grafikk, maling 
og skulptur. 

Samlingene blir på Orkdal videregående 
skole, og er gratis. 

HØSTEN 2023 fortsetter 
kulturskolene i Heim, Hitra, 
Frøya og Orkland tilbudet i 
fordypning for de eldste 
kulturskoleelevene. 

Høsten 23 har vi tilbud på 
både dans, teater, visuell 
kunst og musikk. 

Tilbudene er for elever med 
særlig interesse og 
forutsetning for å arbeide med 
faget, og som viser høy og 
målrettet egeninnsats.  

Artig å treffe andre med 
samme interesse.  

Sosialt og kjekt. 😊
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