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KJÆRE BARN OG UNGE
MED FORESATTE

Har  du lyst til å lære å spille et instrument,
tegne/male, synge, danse, spille teater

 eller spille i korps/band?

Enkeltvis eller i grupper - med dyktige
og dedikerte lærere.

I denne brosjyren kan du lese mer om vårt tilbud,
og hvordan du kan søke plass.

Nytt fra høsten 2022
Tilbud om søm/design innenfor visuell kunst, 

og lyd-video miks.

ALLE ER VELKOMMEN!

HJERTELIG HILSEN ALLE OSS I TRYSIL KULTURSKOLE

Korps i skolen (Jordet skole): https://www.youtube.com/watch?v=jpfNno4rSrQttps:

Slagverks-ensemble: https://www.youtube.com/watch?v=3XYeFiq9MAg

Koreografien til «Hei-sangen» (synges av Malin Johnson og sangere fra kulturskolen):
https://www.youtube.com/watch?v=6M9genVNkdk

De yngste danse-elevene: https://youtu.be/Fh4nHEwJbgY

De eldste danse-elevene: https://youtu.be/1UNKV1WuAGk



ENER´N
Dette er et introduksjonskurs for 
førsteklassinger med variert innhold 
av kulturaktiviteter. 

Det er egen søknadsfrist, og informasjons-
skriv med påmeldingsinfo sendes ut til 
1. klassingene via skolen i løpet av høsten.

Varighet: 10 ganger à ca.1 time. 

TOERN´N
Dette er et forberedelseskurs for de 
som går i 2. klasse høsten 2021.

Elevene får en smakebit av 
alle tilbudene på kulturskolen.
Kurset vektlegger sang, rytme, 
bevegelse,visuell kunst og utprøving
av forskjellige instrumenter.

Toer’n er et helårstilbud og skjer ukentlig.

KULTURSKOLENS 
INTRODUKSJONS-
GRUPPER



Her får elevene muligheten til å lære å spille et instrument eller lære å synge.
Elevene får utvikle sine musilkaske og skapende evner. De får enkeltundervisning 
på sitt instrument. Vi spiller og synger varierte musikksjangre. 

Undervisningen fokuserer bl.a. på teknikk, gehørtrening, notelære og det å mestre sitt 
instrument. Fra nybegynner til avansert.

Kulturskolen har 
instrumenter til 
utleie forskjellige 
størrelser.

INDIVIDUELL UNDERVISNING 
MUSIKK

MESSINGINSTRUMENT
Trombone/Kortnett/Althorn

TREBLÅSINSTRUMENT
Klarinett/Saksofon/Tverrfløyte

SLAGVERK
Trommer/Marimba/Vibrafon

SANGPIANO/KEYBOARDGITAR/ELGITAR/BASSFELE

Det er i hovedsak ukentlig undervisning i 20 minutter
for barneskoleelever og 30 minutter for ungdomsskoleelever 
og eldre. Voksne kan søke, men de unge prioriteres først.

LYD/VIDEO MIKS



MUSIKALGRUPPE
Dette tilbudet er for de 
som ønsker å synge, 
spille teater og danse/
bevege seg når man 
synger. Undervisningen 
vil inneholde bl.a. drama/
sang og bevegelses-
øvelser og arbeid med 
tekst, uttrykk og 
formidling av 
musikalstoff.

GRUPPE
UNDERVISNING

BILDE/VISUELL KUNST
Det undervises ukentlig
i skapende arbeid i både
to- og tredimensjonale 
uttrykk.

Alle elever får utfolde 
seg i tegning og maling,
og noen får mulighet 
til å prøve digitalt 
bildeuttrykk, keramikk, 
søm og design.

DANS
Danseundervisningen 
forgår som ukentlig 
gruppeundervisning på 
mandager og onsdager 
og inneholder trening av 
teknikk, koordinasjon, 
kondisjon, bevegelighet, 
styrke, kroppsbevissthet, 
samarbeid og kreativitet.

Elevene får lære og være 
med på utvikle forskjelli-
ge koreografier og for-
midle dem på “små” og 
“store” scener. Man kan 
søke om plass på dans fra 
1. trinn.



Disse gruppene er et ekstratilbud for 
de som allerede er elever på kulturskolen. 

Tilbudet er inkludert i elevkontingenten, 
og fungerer som et ekstra tilbud for de som 

allerede betaler for et fag.

KULTURSKOLENS 
ENSEMBLEMIKS

Tilbud til elever som 
spiller keyboard, el-gitar, 
el-bass, blåse- og 
slagverksinstrumenter.

De som får enkelt-
undervisning på disse 
instrumentene på 
kulturskolen, får her den 
gylne muligheten til å 
spille med andre og få 
samspillopplæring.
1 time fellesøving i uka.

Tirsdager
kl.14.45-15.30
10 ganger på våren

VERKSTED/
ENSEMBLE

BAND
For elever som vil spille 
og synge sammen i band
(elgitar, elbass, trommer, 
keyboard og vokal).

Andre instrumenter kan 
også være aktuelle.

Elevene må ha grunn-
leggende ferdigheter på 
sitt instrument.

Onsdager
kl. 14.45 -15.30
kl. 15.20 -16.15
kl. 16.15 -17.00
kl. 17.00 -17.55

LYD/VIDEO MIKS
Elevene lærer å lage egen 
musikk og komponere 
digitalt, samt være lyd-
tekniker i kulturskolens 
eget lydstudio og lage 
korte videofilmer.

Faget kan også søkes 
som individuell 
undervisning.

Mandager 
kl. 18.00 -19.00



KULTURSKOLE 
FOR VOKSNE

høsten 2022 tilbyr kulturskolen
kurs for voksne

Voksen Individuell undervisning
på instrument.

Til deg som har spilt et instrument 
og vil ta det frem og spille igjen. 
Vi kan også tilby undervisning for 
nybegynnere om vi har ledig tid.

Piano, trombone, gitar, saksofon,
tverrfløyte, klarinett, fele, kornett, 
trommer, sang.

Pris: 
Høsten á 30 min kr. 3000
Skoleåret 2022/2023

Kursene/undervisningen foregår 
hovedsakelig på ettermiddag/kveld.

VILKÅR FOR 
ELEVPLASS

ALL PÅMELDING MÅ GJØRES ELEKTRONISK PÅ:
https://notrysil.speedadmin.dk/tilmelding#/

Søknadsfrist for skoleåret 2022/2023 
er 31. mai 2022

En elevplass er bindende for hele skoleåret.

Om man av særskilte grunner må si fra seg 

sin plass, betaler man full årsavgift ved 

utmelding etter 1. september.

OPPSIGELSE FOR NESTE SKOLEÅR
Oppsigelse skjer via e-post eller link
som sendes ut på e-post fra oss på våren.

OBS! Fristen er 31. mai for å si opp 
elevplass for neste skoleår.

ELEVER SOM FORTSETTER
Elever som går på kulturskolen, må 
re-anmelde seg for hvert skoleår
for å beholde plassen sin.
Dette gjøres via en re-registreringslink som 
sendes på e-post fra oss.

OBS! Fristen er 31. mai for å re-anmelde 
elevplass for neste skoleår.



PRISER
FOR SKOLEÅRET 22/23

  Elevkontingent/Voksen:                  kr 3 000 per skoleår

  Elevkontingent ved lavere bruttoinntekt *    kr 1 000 per skoleår

  Instrumentleie:                                              kr 560 per skoleår

  Materialpenger for bilde:                             kr 560 per skoleår 

  Kostymepenger for dans:                            kr 320 per skoleår

  Enern         kr 800 for 10 ganger

Instrumentalelevene kjøper rekvisita og læremateriell selv. 

*Det kan søkes om reduksjon av kontingenten for familier med samlet
bruttoinntekt under 2,5 G. Se informasjon på www.trysil.kommune.no

Inntil fire økter kan utgå i løpet av skoleåret (u/prisavslag) hvis skolen ikke får tak i vikar.

Ensembleverksteder er et ekstra gratis tilbud for de elevene som allerede betaler
kontigent for et annet tilbud.

OPPTAK
Alle som søker, får skriftlig beskjed på e-post om de har fått plass
eller ikke. Søkere som ikke får plass, settes på venteliste og kan få
tilbud i løpet av skoleåret om det blir ledig plass.
Søkere som står på venteliste, må søke på nytt ved
hovedopptaket neste skoleår.

UNDERVISING
Undervisningstider blir avtalt på eget oppstartsmøte ved skolestart.
Vi utarbeider en aktivitetsplan for hvert skoleår.

KONTAKT
Trysil Kulturskole   Jaime Carrizo   Lotte Sørli
Liavegen 22 og 20B   Rektor      Nestleder
Tlf. 404 30 167    Tlf. 404 30 167    Tlf. 926 61 398
postmottak@trysil.kommune.no  jaime.carrizo@trysil.kommune.no lotte.sorli@trysil.kommune.no


