


Välkommen till

Kultur är så mycket. Den kan beröra, påverka och sätta känslor på 
upplevelser. Att få med sig kultur från låg ålder är mycket viktigt, då den 
ger en grund att få växa upp till en tänkande, reflekterande och kännande 
människa.

Forskning säger också att kultur har stor betydelse för människors hälsa, 
välbefinnande och lärande. 

Hörby KulturSkola finns till för alla barn och ungdomar i kommunen, samt i 
mån av plats även för vuxna. Vi vill ge dig möjlighet att utefter egen förmåga 
och intresse utveckla dig själv och dina intressen. 

Hos oss finns det många ämnen att välja mellan. Du kan spela instrument, 
sjunga i kör, spela teater, lära dig göra film, dansa eller skapa bildkonst. 

Bläddra igenom vår kurskatalog och se om du hittar något som passar dig. 
Det går bra att anmäla sig till en eller flera kurser samtidigt. Och är det någon 
kurs du tycker saknas, hör av dig.

Väl mött på KulturSkolan!

Mattias Östling Lundgren
KulturSkolechef

Anmäl dig på hörby.se/kulturskolan



FILM

KÖR
INSTRUMENTALUNDERVISNING

TEATER

BILD & FORM

DANS

MUSIK Å SÅNT

OCH MYCKET MER...
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BILD OCH FORM 
(Från 6 år, i grupper efter ålder)
Kursen riktar sig till dig som tycker om 
att skapa och vill förverkliga konstnär-
liga idéer och projekt! Vi arbetar utifrån 
ett tema, det kan vara en konstnär, ett 
material, ett samarbete med biblioteket, 
klädaffär, eller människor och platser 
i Hörby. Utifrån temat, med hjälp av 
inspiration, handledning och övning 
utvecklas egna konstnärliga idéer och
projekt. Kom och gör bildsalen till din
ateljé och utveckla ditt unika sätt att 
skapa på!

DANS
Knattedans (För 3-åringar)
Barndans (För 4-5 åringar)
Scenisk dans (Från 6 år)
(I grupper efter ålder)
På KulturSkolans dans lär du dig att 
arbeta med kroppen till olika rytmer 
och musikstilar. Du utvecklar din mu-
sikalitet och kroppsmedvetenhet och 
lär känna din kropp. Hos oss lär du dig 
vikten av alla dansens delar som upp-
värmning, teknikträning, balans och 
olika stegkombinationer. Vi har många 
olika danskurser, både ålders- och stilin-
riktade efter deltagarnas intressen.

DoReMia-kören
(För vuxna)
DoReMia-kören är en kör för dig som 
är vuxen och tycker om att sjunga. 
Vårt mål är att alla som är med ska 
känna sig glada och trygga, och att så 
många som möjligt ska få uppleva den 
fantastiska gemenskapen det innebär 
att sjunga i kör. Inga förkunskaper eller 
körvana behövs.

FILM
(Från 7 år, i grupper efter ålder)
Kulturskolan erbjuder en bred 
utbildning i att göra film. hitta en 
idé, bygga en spännande historia, 
komponera bilder, redigera och arbeta 
med ljud. I kursen får du prova på 
flera filmtekniker som animation och 
spelfilm. Innehållet utformas efter 
deltagarnas intresse.
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INSTRUMENTALUNDERVISNING
När du spelar ett instrument får du
spela melodier både på gehör och efter 
noter, träna rytm och puls, improvisera, 
bekanta dig med olika genrer och stilar, 
spela tillsammans med andra samt  
möjlighet att uppträda inför publik. 
Ofta sker undervisning enskilt, en gång 
i veckan.

ORKESTRAR/ENSEMBLER
Alla kan spela tillsammans!  
På KulturSkolan finns flera ensembler 
med plats för barn, unga och vuxna. 
För dig som redan spelar ett instrument 
hos oss kostar det inget extra att vara 
med.

SÅNG
Din röst är ett fantastiskt instrument. 
I kören får du sjunga tillsammans med 
andra och lära dig grundläggande sång-
teknik. I låg- och mellanstadiet börjar 
du i kör för att sedan få möjlighet till 
enskild undervisning.

INSTRUMENT:

Blockflöjt (Från 6 år) 
Cello (Från 6 år) 
Fiol (Från 6 år) 
Kör (Från 6 år)

Piano (Från 7 år) 
Slagverk (Från 7 år) 
Tvärflöjt (Från 7 år)

Dragspel (Från 8 år) 
Trombon (Från 8 år) 
Trumpet (Från 8 år)

Bas (Från 9år) 
Gitarr (Från 9 år) 
Klarinett (Från 9 år) 
Saxofon (Från 9 år)

Sång (Från 13 år)

DoReMia-kören (Vuxna)

ORKESTER/ENSEMBLE:
 Blåsorkester 
 Folkmusikensemble 

Rockensemble
Popensemble   
Samspelgrupper
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Musikproduktion
(Från 13 år)
Musikproduktion handlar om hur man 
skapar och spelar in musik och om hur 
man kan forma en musikalisk idé till en 
färdig låt. Ämnet innehåller flera olika 
delar såsom låtskrivning, inspelning 
och mixning. Idag utförs det mesta av 
arbetet med hjälp av en dator och ett 
musikprogram. Vi använder musik- 
programmet Logic Pro X.

Teater
(Från 6 år, i grupper efter ålder)
På Drama och teater jobbar vi med 
teaterlekar och teaterövningar, som 
improvisation och scenisk gestaltning. 
Här får du prova på teater på ett 
undersökande och lekfullt sätt. du 
får träna på att gestalta dina ideer 
tillsammans med andra. 

Musik & Sånt
(För alla med funktionsvariation)
I denna kurs skräddarsys undervisning-
en för dig med särskilda behov. 
Du får prova att spela flera olika sorters 
instrument och att spela teater.

Avgifter
Instrument, Sång 950 kr/termin 
Film 810 kr/temin 
Dans, Musik & sånt, Musikproduktion 680 kr/termin 
Kör, Teater, Bild och form 540 kr/termin 
Ensemble/orkester ingår i instrumentkurserna Gratis (480 kr) 
Instrumenthyra       395 kr/termin 

Syskonrabatt (gäller instrumentkurser)
Andra barnet  540 kr/termin 
Tredje barnet  gratis
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Vill du veta mer? 
Besök vår hemsida: 
www.horby.se/kulturskolan

Anmäl dig direkt här!

Så funkar KulturSkolan
• Alla barn och unga är välkomna till Kulturskolan. Inga förkunskaper eller erfarenhet behövs, varken hos barn

eller föräldrar.
• På Kulturskolan har du lektioner och får lära att utöva och ta del av ett kulturämne. Du får uttrycka dig genom

att utöva bild, teater, dans, film och musik och har själv möjlighet att påverka innehållet. Du kan också medver-
ka i föreställningar, konserter och andra evenemang.

• Undervisningen sker i KulturSkolans lokaler eller på din skola. Du erbjuds minst 27 lärarledda tillfällen per läsår.

Enskilda ämnen (Instrument eller sång): 
• 1 lektion/vecka: Kan ske enskilt eller i grupp, men du får individanpassad undervisning en gång i veckan.
• På lektionen, som ofta är ganska kort, visar din lärare hur du ska göra när du ska lära dig spela ett instrument

eller sjunga, men du lär dig det mesta hemma när du övar på det läraren visat dig.  Du kommer överens med din
lärare om hur mycket du ska öva hemma.

• Förälderns roll: Att intressera sig för vad som händer på lektionerna, gärna ta reda på saker om instrumentet/
sång tillsammans med barnet på egen hand, t.ex genom internet, eller konserter och föreställningar. Ju yngre
barnet är, desto viktigare är förälderns intresse, inte minst genom att hjälpa till att påminna om hemarbetet,
lyssna, uppmuntra barnen att spela/sjunga hemma. Yngre barn klarar inte att ta det ansvaret själv, utan behöver
sina föräldrar som ”medspelare/medlyssnare”.
Ensemble och orkester:

• När du kommit igång kan du bli erbjuden att spela/sjunga tillsammans med andra i ensemble eller orkester. Det
blir ett extra tillfälle i veckan att spela med lärare och andra elever, och bidrar positivt till inlärningen. Det kostar
inget extra utan ingår i terminsavgiften.

Gruppämnen (Bild, Dans, Teater, Film, Kör):
• 1 lektion/vecka: Du träffar din lärare en gång i veckan i en grupp. Du lär dig det mesta på dessa lektioner, men

kan även få hemuppgifter.
• Förälderns roll: Att intressera sig för vad som händer på lektionerna, gärna ta reda på saker om ämnet tillsam-

mans med barnet på egen hand, t.ex genom internet, konserter, föreställningar eller utställningar. Ju yngre bar-
net är desto viktigare är förälderns intresse, vilket har stor betydelse för hur det går på lektionerna.

Konserter, föreställningar, utställningar:
• I alla ämnen finns möjlighet att visa upp vad man lärt sig, men det är alltid frivilligt. När det gäller att ”uppträ-

da” inför publik är det något vi tränar på, i början i små sammanhang, kanske med kompisen eller föräldern
som lyssnar. Vi har utställningar på museum och bibliotek, små föreställningar för föräldrar, skolkonserter, mm.
och vi är med på Kulturkalaset.



Hörby KulturSkola, Norregatan 42B, 242 32 Hörby

HÄR FINNS VI!

K-HUSET Administrationen
Tvärflöjt
Blockflöjt
Cello
Fiol
Piano
Dragspel
Lilla ensemblesalen (Espressivo)

Kulturskolesekreterare
Ulrika Börjesson

0415-37 83 20
ulrika.borjesson@horby.se

Kulturskolechef
Mattias Östling Lundgren

0415- 37 84 46
mattias.lundgren@horby.se

Några frågor? Kontakta oss gärna!

BOLLERUP
Bild och form
Film
Trumpet
Trombon
Saxofon
Klarinett
Bas
Gitarr
Slagverk
Stora ensemblesalen (Tutti)

Dansen finns 
på 

Aktivitetshuset 
(AH)

DoReMia-kören och 
Teater finns i aulan 
på Georgshillskolan




