Kulturskoledans
Elevene får kjennskap til ulike danseformer som hip-hop, jazz, moderne og klassisk balett. De får utvikle sine
danseferdigheter gjennom arbeid med grunnleggende danseteknikk, samt jobbe kreativt både individuelt og i
gruppe.

Kulturkjeller
Sørborgen
Og gymsal
Sørborgen

2. og 3.trinn
Onsdag 14.25-15.10
4,5. og 6.trinn
Onsdag 15.10-16.10
7. og u-skoletrinn

Høstsemester:
1681,- pr plass

Mandager

Høstsemester:
1681,- pr plass

Vårsemester:
TKK priser

TEATER/DRAMA
Du lærer ulike teaterteknikker og får erfaring i rollespill, samarbeid og improvisadjon. Du vil også lære hva som Sørborgen skole
er viktige elementer i en teaterproduksjon, hvilke virkemidler som kreves, og hvordan de best kan brukes.
Undervisningen er en gang i uka, og foregår i grupper fordelt etter alder og nivå, og med ca. 7-12 elever i hver
gruppe.

Vårsemester:
TKK priser

KULTURSKOLEN I KLÆBU ble startet i 1984 og feirer til høsten 35 år! Her har mange barn og unge fått sin undervisning,
og det har vært holdt over 1000 konserter og oppdrag i lokalmiljøet på disse årene! Mange elever og lærere (og
foresatte 😊) har gjort en formidabel innsats både for seg selv og for lokalmiljøet. Sist høst startet vi undervisning i
egne godt tilpassede lokaler på Sørborgen, og det blir spennende å se hva vi videre kan utvikle det til.
Fram til 31.12.2019 er vi egen kulturskole for Klæbu kommune med eget opptak, og fra 01.01.2020 er vi en del av den
nye store Trondheim kommunale kulturskole med over 4000 elever. Undervisning fortsetter lokalt etter sammenslåing
og resten av det praktiske er under utforming. Informasjon om endringer i administrasjon, opptak osv. kommer etter
hvert som det blir klart. Se gjerne Trondheim kommunale kulturskoles hjemme side.
Vi ønsker å fylle de vel 300 elevplassene vi har til rådighet i Klæbu til en aktiv og god høst. Siden dette er vårt siste
lokale opptak er det viktig at søknadene kommer inn i rett tid. 1.juni begynner vi å legge fordelingen på plassene.
Har dere ønske om instrumentveiledning/utprøving kommer det flere muligheter utover, og du kan melde deg på til
kulturskolen@klabu.kommune.no. Mandag 20.kl 18.30 (alle instrumenter), torsdag 23. kl 18.00 (korpsinstrumenter) og
mandag 27. kl 18.30 (alle instrumenter) er det satt av tid til prøving.
Årets elever får epost i løpet av uka med link til reregistrering hvor de bekrefter videre plass eller avmelding.
Nye søkere kan gå inn på vår hjemmeside www.kulturskoleniklæbu.no og søke elektronisk derifra. Trenger du hjelp
send epost til kulturskolen@klabu.kommune.no , så kontakter vi deg.
Hjertelig velkommen som søker på Kulturskolen i Klæbu!
Avdelingsleder/rektor
Ruth Eriksen
M: 928 05 476

Tilbud høst 2019:
KUNST

Sted:

Tid:

Pris:

Tilbudet gir elevene opplæring innen et vidt spekter visuelle uttrykksformer som tegning, maleri, skulptur,
grafikk, animasjon, foto, tagtool mm.
Vi legger vekt på at elevene i møte med lærere og medelever skal få utvikle og få tillit til egen skaperevne.
Vi jobber i prosess og langsiktig der blant annet tegning ofte inngår som grunnlag for arbeid med andre
uttrykksformer.2 ganger i semestret er langøkter som del av undervisningen.

Kunstatelieret Tirsdag 17.30-18.30 3-4 trinn
Sørborgen
Tirsdag 18.30-19.30 5-7 trinn
Tirsdag 19.30-21.00 7.trinn og
oppover.

Høstsemester:
1681,- pr plass

Kulturkjeller
Sørborgen
Og gymsal
Sørborgen

Høstsemester:
1681,- pr plass
Vårsemester:
TKK priser

Vårsemester:
TKK priser

DANS
Kulturskoledans
Elevene får kjennskap til ulike danseformer som hip-hop, jazz, moderne og klassisk ballett. De får utvikle sine
danseferdigheter gjennom arbeid med grunnleggende danseteknikk, samt jobbe kreativt både individuelt og i
gruppe.

2. og 3.trinn
Onsdag 14.25-15.10 4,5 og 6.trinn
Onsdag 15.10-16.10 7. og uskoletrinn

TEATER/DRAMA
Du lærer ulike teaterteknikker og får erfaring i rollespill, samarbeid og improvisasjon. Du vil også lære hva som Sørborgen
er viktige elementer i en teaterproduksjon, hvilke virkemidler som kreves, og hvordan de best kan brukes.
Undervisningen er en gang i uka, og foregår i grupper fordelt etter alder og nivå, og med ca. 7-12 elever i hver
gruppe.

Mandager

Høstsemester:
1681,- pr plass
Vårsemester:
TKK priser

Torsdager 13.15-13.55
Tirsdager 12.30-13.10

Høstsemester 998.-

Onsdager 13.15-13.55
Tirsdager 13.15-13.55

Høstsemester 998,-

KULTURVERKSTED 1. TRINN
Kulturskolens lavterskeltilbud: Barnegrupper rett etter skoletid. Innholdet er basert på rytmikk med sang, spill, Sørborgen
noteinnføring, forming, bevegelse, lek og drama. Vi vektlegger opplevelse og kreativitet på barnets egne
Tanem
premisser. Her fokuseres det på personlig utvikling og trygghet i gruppe. En flott innføring i musikkens verden.
KULTURKARUSELL 2.TRINN
Her går vi ett steg videre fra kulturverkstedet, men alle kan være med! Vi synger, lærer om instrumenter og
prøver de fleste instrumentene. Ingen forkunnskaper eller utstyr trengs. Fokuset er på personlig utvikling i
gruppe. Alle får møte en musiker eller kunstner!

Sørborgen
Tanem

SANG
Søker du sang og går i 3.-7.trinn på grunnskolen får du starte alene eller i et av ensemblene våre fra neste
semester. Etterhvert som du trenger større utfordringer, vil du også få tilbud om mer individuell
sangundervisning. Undervisningen er tilpasset ditt nivå. Det er derfor viktig at du merker søknaden med
tidligere undervisning og spesielle ønsker.

Sørborgen
Tanem

INSTRUMENT
Å spille et instrument er en ferdighet som må trenes opp, og det er derfor viktig at du har daglig tilgang til et
instrument å øve på. Undervisningen vil bli tilpasset ditt nivå, bruk gjerne merknadsfeltet i søknadsfeltet i
søknaden for å gjøre oss oppmerksom på spesielle forhold. Du må regne med å kjøpe noen noter og lærebøker
underveis.
Korpsinstrumenter har ordinær instrumentalundervisning i tillegg til korps.

Høstsemester:
Korpselev:1470,50
Instrumentalelev: 1681,Vårsemester: Trondheim kommunes betalingsregulativ.

GITAR
Undervisningen er tilpasset ditt nivå. Det er derfor viktig at du merker søknaden med tidligere undervisning og Sørborgen
spesielle ønsker.
Tanem
PIANO
Piano er et populært og allsidig instrument, som brukes i mange sammenhenger og sjangere. Både akustisk og Sørborgen
digitalt piano egner seg godt for øving hjemme.
Tanem
Du vil lære mange sanger, både klassisk og mer moderne, og du vil lære noter.
FIOLIN
Spille sammen med andre fra første buestrøk. Lære deg grunnleggende og viderekomne ferdigheter på
instrumentet. Spille forskjellige typer musikk fra alle deler av verden.

Sørborgen

SLAGVERK
Her kan du spille på alt fra ulike trommer og trommesett til melodiske instrumenter som xylofon og
marimba. (Melodiske instrumenter kan ha andre undervisningsteder fra 1.1.)

Sørborgen

FLØYTE
Fløyte er et treblåsinstrument. Lyden lages ved at luft blåses mot en kant i instrumentet på lignende måte
som man blåser lyd i en flaske. Fløyte brukes i korps og symfoniorkester.

Sørborgen
Tanem

KLARINETT/SAXOFON
Klarinett er et treblåsinstrument. Den blir laget av både tre og plast. Lyden blir generert av et enkelt rørblad, Sørborgen
populært kalt rør eller flis, som vibrerer når man blåser. Klarinetten finnes i ulike størrelser og stemminger.
Klarinetten finner du i symfoniorkester, i janitsjar og i dixiebandet.
TROMPET/KORNETT
Kornett og trompet er et messinginstrument. Kornetten finner du i janitsjar og brassband. Trompeten i
janitsjar og symfoniorkester og band.

Sørborgen
Tanem

VALTHORN
Valthorn er et messinginstrument, og utviklet fra ventilløse signal- og posthorn. Valthornet har konisk
boring, traktformet munnstykke, stort sjallstykke og 3–6 ventiler. Valthornet er fast inventar i
symfoniorkester og janitsjarkorps

Sørborgen
Tanem

BARYTON
Baryton er et messinginstrument. Det har som regel tre ventiler men enkelte har fire (kvartventil).
Instrumentet er stemt i Bb, en oktav under trompeten. Baryton finner du i janitsjar og brassband.

Sørborgen
Tanem

TROMBONE
En trombone er et musikkinstrument blant messingblåseinstrumentene. Den har lavere tonehøyde enn en
trompet, men høyere enn en tuba. Den har vanligvis en sleide som man skyver og drar i for å justere
tonehøyden, men kan også ha ventiler.

Sørborgen
Tanem

TUBA
Tuba er det største av messinginstrumentene og klinger dypest. Det er også et av de instrumentene som sist Sørborgen
ble tatt inn i symfoniorkestrene. I tradisjonelle brassband brukes gjerne fire tubaer (to i Ess og to i B), i
Tanem
janitsjarkorps varierer behovet etter besetningens størrelse.

www.Kulturskoleniklæbu.no

Kulturskolen@klabu.kommune.no
Tore sekretær: 948 63 490
Ruth avd leder: 928 05 476

