SÅNG: Härligt att ha instrumentet med sig överallt eller hur?!
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.

KREATIVT SKAPANDE: Var en kreativ konstnär – förverkliga
dina idéer! Här kan du utifrån dina skisser - testa olika tekniker
som att tillverka en tavla i glas, jobba med lera eller bygga
skulpturer av papper. Kanske är du intresserad av digital
bildredigering eller att måla en tavla under kunnig
ledning? Vi jobbar i form av workshop så hela
familjen är välkommen!

TANGENT: Piano och keyboard är två olika instrument, med
delvis olika teknik och uttryck. Vi undervisar både i klassiskt
piano och bruksspel. På keyboard övar vi melodi och ackord.
Vi lär oss hur vi använder knapparna på rytmenheten.

BARNDANS: Du som går i årskurs ett, två eller tre är välkommen
att delta i vår dans. Enkla rörelser sätts samman till en rytmisk
helhet där DU är huvudperson och dansglädjen tillsammans med
andra är huvudsaken. Finns intresse ordnar vi kurs för äldre elever.

ALLATEATER:
ÅLDRAR!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! Vi bestämmer tillsammans vad
vi ska sätta upp för pjäs. Från årskurs fyra.

ALLA ÅLDRAR!
SLAGVERK:
Trummor är härliga och rytmiska kompisar till all
slags musik. Vi lär oss känna och förstå puls och rytmer genom
lyssnande och genom att spela efter noter.

BLÅSINSTRUMENT: Du kan spela tvärflöjt, klarinett, saxofon
eller blockflöjt. Om du i stället väljer trumpet, trombon, horn
eller tuba så är din undervisning gratis din första termin.
Blockflöjt i blandad åldersgrupp är GRATIS! När du är tillräckligt
duktig erbjuds du att spela med i Emmaboda Ungdomsorkester.
Vi har ett fåtal instrument till uthyrning.

STRÅKINSTRUMENT: Fiol är ett instrument som finns i olika
storlekar för att passa just Dig. Vi använder instrumentböcker
som har en CD att spela till hemma. Det finns ett fåtal
instrument på Kulturskolan som vi hyr ut.
ALLA
ÅLDRAR!
STRÄNGINSTRUMENT:
Välj mellan gitarr, elgitarr, elbas eller

ALLA
ÅLDRAR!
RYTMIK
- SÄRSKILT STÖD: Din dagsform är viktigast när vi möts

ukulele. På elgitarren spelar vi mest sköna riff och solon. På
akustisk gitarr får du både lära dig att spela ackord med olika
kompmodeller samt att spela melodispel efter noter och/eller
tabulatur. Vi spelar olika musikstilar som t.ex. pop, visor och
klassiskt. Elbasen är den självklara motorn i ensembler, medan
ukulelen är liten och cool att spela på!

i rytmiken. Vi spelar olika instrument, kanske klaffgitarr,
entonsflöjt, oceantrumma eller så målar vi till musik.
Upplevelsen tillsammans i stunden är central.

ALLA
ÅLDRAR!
CD-INSPELNING:
Vi jobbar tillsammans med instruerat

låtskapande och/eller sånginlärning. Sedan följer inspelning
och mixning i vår studio till slutprodukten - en egen CD.
Genomgång av upphovsrätten.

Alla åldrar!

FILMSKAPANDE: Vi fokuserar på kortfilm. 6 x 40 minuter samt
en filmvisningskväll. Du filmar hemma och redigerar till
slutprodukt i vår studio. Godkända användarvänliga gratisprogram från nätet används. Endast 7 platser är tillgängliga.
Först till kvarn!

”Man kan inte leva av bröd allena”
Vi har behov av att ge – och få kultur i våra liv.
För att bli hela människor…
… eller hur?
Tänk er en skolavslutning utan musik. Hur vore det? Svaret
är enkelt. Det vore – fattigt. Vi njuter av allt vackert som
kommer till oss, och tillför glädje till vår vardag. Kulturskolan
berikar elevernas skoldagar. I hela Emmaboda Kommun. Vi är
en del att hålla sig till och hålla av – då nu kunskapssamhället
utvecklas till förändringssamhälle. Vi möter eleverna både
i klassundervisningen och i Kulturskolans fria del, vilket gör
att de lär känna trygga vuxna att lita på. Vi är glada att få
vara en del av barnens och ungdomarnas utveckling!

Varmt välkomna till vår verksamhet!
Lotta Odlingson, Kulturskolechef

PS: Kulturskolan bjuder
i olika ämnen under
med RUM Enkelt fika ingår

på kostnadsfria workshop
hösten 2017 i samverkan
Riksförbundet Unga Musikanter.
Se kommande info! DS.

Kontakta oss:
E-post: kulturskolan@emmaboda.se

Tel 0471-24 92 43 SMS: 076-126 31 05
Läs mer på vår hemsida: www.emmaboda.se/kulturskolan
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