
 

Läs baksidan på bifogad anmälningsblankett noga. Där finns 

information om avgifter, köplacering och annat som är mycket viktigt 

att veta. Glöm inte påskrift av vårdnadshavare och markering gällande 

ställningstagande till internetpublicering.

 

SÅNG: Härligt att ha instrumentet med sig överallt.      
Du får lära dig sånger i olika stilar och sjunger både    
solo samt i större och mindre grupper. Från årskurs      
sju använder vi sångteknik mer grundligt. 

RYTMIK: Din dagsform är viktigast när vi möts         
i Rytmiken. Vi spelar olika instrument - kanske 
klaffgitarr eller rytmikägg eller så målar vi till 
musik. Upplevelsen tillsammans är central. 

TEATER: Gillar du att uttrycka dina känslor med 
kroppen och släppa loss din fantasi? Då ska du 
komma och vara med i vår teater i Emmaboda! 

PASCAL: Vi spelar sjunger och målar, eller lyssnar på 
musik. Du som har behov av särskilt stöd är hjärtligt 
välkommen hit och vi finns i Emmaboda. 

FORM & FÄRG: Här skapar du med form, färg och fantasi, 
handledd av en formgivare. Vad? Det bestämmer du!   
Målet är att stärka och uppmuntra din förmåga                    
att uttrycka dig!  



 

Emmaboda Kommunala Kulturskolas utbildade lärare undervisar på de 

vanligaste instrumenten. Du kan också spela teater, eller jobba med 

form och färg. Du som behöver lite extra stöd söker till vår ”Rytmik”, 

eller hänger med i Pascalgänget (se sista sidan). 

Alla är välkomna till vår verksamhet, men förtur ges till de som går           

i grundskola, särskola eller gymnasium. Kulturskolan följer grund-

skolans läsårstider och lovdagar. Vi har oftast rullande schema så att 

ingen enskild lektion blir drabbad. Det är viktigt att du har ett fullgott 

instrument hemma så att du kan öva och utvecklas på bästa sätt. Vi på 

Kulturskolan ger dig gärna goda råd angående inköp. 

Vi utvidgar hela tiden vår verksamhet som bedrivs vid Emmaboda 

Kommuns samtliga skolor. På ”GoOnsdagskvällen”, där näringsliv, 

föreningsliv och kommunal verksamhet samverkar för att ha ”Ett 

stadsliknande utbud en kväll i veckan”, har Kulturskolan öppet mellan 

18.00 - 20.30. i Emmaboda. Kom och spela med dina kompisar eller 

testa nya instrument, bara att boka tid!   

Om du har frågor kan du ringa till vår expedition tel. 0471-24 92 43  

eller tel. 0471-24 92 44 till arbetsrummet. Du kan också läsa mer om 

verksamheten på vår hemsida: www.emmaboda.se/kulturskolan eller 

skicka ett mail till kulturskolan@emmaboda.se så svarar vi så fort vi kan.      

Här kan du läsa om vilka aktiviteter vi erbjuder Dig:  

Chefen har ordet:  
Visst är det härligt att skapa, känna            

och uppleva något?! Vi på Kulturskolan           
i Emmaboda jobbar för att DU ska utvecklas 
och ha kul, oavsett vilket uttryck du väljer. 

Varmt välkommen till vår verksamhet!             

/ Lotta Odlingson, Kulturskolechef   

TANGENT: Piano och keyboard är två helt olika 
instrument. Vi undervisar i klassiskt piano och 
bruksspel. På keyboard övar vi ackordspel, som 
kombineras med den härliga möjligheten att använda 
den inbyggda rytmenheten. 

BLÅS: Du kan spela tvärflöjt, klarinett, saxofon 
eller blockflöjt. Om du väljer trumpet, trombon 
eller horn så är din undervisning f.n. GRATIS!         
När du är tillräckligt duktig har du möjlighet      
att spela med i Emmaboda Ungdomsorkester. 

STRÄNGINSTRUMENT: Välj mellan elgitarr, 
gitarr, bas eller ukulele. På elgitarren spelar 
man mycket fingerspel och solon, medan   
man gärna kompar sin egen och andras      
sång på akustisk gitarr. 

STRÅK: Fiol är ett bra och roligt instrument   
som finns i olika storlekar för att passa just Dig. 
Vi har ett fåtal instrument som vi lånar ut! 

SLAGVERK:  Vi spelar   både efter noter och på   
gehör. Du måste ta med dig egna öronproppar          
till lektionerna för att skydda din hörsel, och vi 
rekommenderar apotekets hörselskydd.  

http://www.emmaboda.se/kulturskolan
mailto:kulturskolan@emmaboda.se

