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FORSAND

•

Elevar frå Forsand kan no søkje om plass
på tilbod i Sandnes kulturskule frå hausten
av. Merk søknadsfristen som er 15. mai!
Særskild viktig er dette for dei som ønskjer
dans, då talet på søkjarar frå Forsand vil
kunne ha noko å seie for om dette er fag vi
i framtida kan tilby i våre lokalar.
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NB!
Som følgje av kommunesamanslåinga kan
det kome endringar i kulturskulen sine
satsar frå og med 01.01.2020.

Velkommen til:
Forsand kulturskule
Espedalsvegen 156
4110 FORSAND
Tlf.: 51 70 02 01
E-post: kulturskulen@forsand.kommune.no

r
fo

e!

l
Al

Dette kan du

m

da deg på
l
:
e
Individuell
undervisning:

Song (frå 1. kl.)
Piano (frå 1. kl.)
Gitar (frå 3. kl.)
Rytme og melodi.

Bassgitar (frå 3. kl.)
Slagverk (frå 3. kl.)
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Den grøne grisen (1. - 3/4. kl.)

Musikk, drama, visuell kunst.
Ein introduksjon i kulturskulens einskilde tilbod
Onsdagar kl. 12.15 - 14.00.
NB! Begrensa antal plassar.
Pris: kr 658,-. Materialpengar kr 333,- pr. halvår.

Den kule kua (4./5. - 6. kl.)

Visuell kunst, drama og musikk.
Tysdagar eller torsdagar kl. 14.15 - 16.00.
NB! Begrensa antal plassar.
Pris: kr 658- pr. halvår.
Materialpengar kr 333,- pr. halvår

Musikkproduksjon (frå 5. kl.)
Undervisninga blir i periodar organisert i grupper.
Ein vil òg kunne samarbeide med andre elevar inn mot
ulike konsertar/forestillingar.
Ein forventar at elevane øver heime og kjem førebudd til
timane.
Pris born: kr 1282,- pr halvår.
Pris vaksne (frå 20 år): kr 1454,- pr halvår.
Materialpengar: kr 165,- pr halvår.

Scene, lyd, lys, studio.
Pris: kr 658,- pr halvår.

Band

Må kunna spela eit instrument frå før.
Band/samspel er gratis viss ein i tillegg går til individuell undervisning.
Pris: kr 986,- pr halvår.

Musikk og Teater (frå 7. kl.)

Song, samspel, teater. Vi arbeidar fram mot minst ein
framføring kvart skuleår.
Pris: kr 658,- pr halvår.

Elevar som har instrumentopplæring, må ha tilgang til
øvingsinstrument heime.
På nokre av aktivitetane kjem det eit tillegg i
pris for undervisningsmateriell.
Fråtrekk i prisen skjer når fire undervisningsøkter eller
meir utgår p.g.a. mangel på vikar.
Ein kan søka om friplass etter gjeldande
retningsliner.
Det er for tida venteliste for einskilde instrument/tilbod i
kulturskulen. Alle nye søkjarar vil få skriftleg beskjed om
utfallet av søknaden sin. Ein står på venteliste heilt til ein
får tilbod om plass, men søkjarar må re-registrere seg
kvart år for å oppretthalda plassen på ventelista.

søkje om plass:
Nye elevar skal søkje om plass i kulturskulen
via denne lenka:
https://noforsand.speedadmin.dk/Public/ElevOprettelse.aspx

Eksisterande elevar skal nå re-registrere seg
via denne lenka:
https://NOFORSAND.speedadmin.dk

Alle elevar har plassen sin heilt til den blir sagt opp, men
må re-registrere seg før kvart skuleår.
Søknadsfrist 1. juni 2019

FRIST ENDRINGAR FOR HAUSTSEMESTER: 1. juni . FRIST ENDRINGAR FOR VÅRSEMESTER: 15. NOVEMBER

