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VÄLKOMNA TILL ALVESTA KULTURSKOLA
Under många år så har Alvesta haft en Musikskola, där 
kommunens barn och ungdomar har kunnat lära sig och 
fördjupa sig i musik. Från och med hösten 2020 så växer 
verksamheten till att bli en Kulturskola. Förutom musik 
kommer det också att erbjudas foto och film, teater och 
nycirkus. 

På Kulturskolan så värnar vi om elevernas delaktighet och 
egna kreativiet. Varje år brukar vi genomföra ett antal 
föreställningar där eleverna får möjlighet att möta publik 
och träna på att spela tillsammans – en viktig del av 
kulturskapandet.

Kristina Eriksson, 
chef för Alvesta Kulturskola

GRUPPVERKSAMHET, Musik
Samla ihop dina kompisar och bilda en musikgrupp med Kulturskolan. En musik-
grupp består av minst fem deltagare. Dessa kurser startar oftast senare än ämne-
skurserna och en termin består av 8-10 kurstillfällen. 
Denna kurs är för närvarande avgiftsfri. 

Musikteori
För dig som går i sjuan och uppåt, här lär du dig noter, rytmer, ackord och tränar 
gehör. Tid meddelas senare.
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ÄMNESKURSER, Musik
Vi erbjuder undervisning i instrument och sång. Undervisningen bedrivs i första 
hand på Kulturskolan i Alvesta, dock finns det möjligheter att spela på vissa in-
strument på några av skolorna ute i kommunen. För de yngre barnen kan under-
visningen ske i mindre grupper; i övrigt sker undervisningen enskilt. Du kommer 
överens om en lektionstid tillsammans med din lärare som kontaktar dig i början 
av terminen. 

Från årskurs 1: tvärflöjt, blockflöjt, trumpet, trombon, fiol, klarinett
Från årskurs 2: saxofon, altblockflöjt
Från årskurs 3: piano/keyboard, gitarr
Från årskurs 4: elgitarr, elbas, slagverk
Från årskurs 5: solosång

Hyr ett instrument av Kulturskolan
Det går så klart att hyra instrument från oss. De instrument vi kan hyra ut är:
trumpet, trombon, fiol, saxofon, klarinett, altblockflöjt och tvärflöjt. 

GRUPPVERKSAMHET, Övrigt
I år startar vi upp två nya, spännande kurser. Foto & film samt Teater & Nycirkus.

Foto & film
9-11 år: tisdagar kl 16.30-17.30
12-14 år: tisdagar 18.00-19.00
500 kronor per termin

Teater & nycirkus
10-12 år: måndagar 17.30-18.30
13-15 år: måndagar 19.00-20.00
500 kronor per termin



AVGIFTER
Ämneskurser (barn 1):  500 kronor per termin
Ämneskurser (barn 2):   500 kronor per termin
Ämneskurser (barn 3):  500 kronor per termin
Ämneskurser (barn 4):  Ingen avgift
Musikgrupp (8-10 gånger):  Ingen avgift
Foto/film:    500 kronor per termin
Teater/Nycirkus:   500 kronor per termin
Vuxenundervisning:     1.200 kronor per termin
Instrumenthyra:   300 kronor per termin (ej i rabattsystem)

Kulturskolan har ett maxtak på 1.500 kronor per familj (instrumenthyra och 
vuxenundervisning ingår inte i maxtaket).  

ANMÄLAN
Anmälan görs på särskild blankett och skickas till:
Alvesta Kulturskola, Kultur & Fritid, 342 80 Alvesta. 
Blanketten hittar du på vår hemsida. 

Det går också bra att anmäla sig via vår e-tjänst på alvesta.se

VI SER FRAM EMOT ATT TRÄFFA ER OCH SKAPA KULTUR TILLSAMMANS 
PÅ ALVESTA KULTURSKOLA

KONTAKTUPPGIFTER
Alvesta Kulturskola
Kultur & Fritid, 
342 80 Alvesta

Kulturskolan ligger i Alvesta Centrum på Gärdesvägen 8.
Hemsida: www.alvesta.se (under Se&Gör)
Mail: kulturskolan@alvesta.se
Telefon: 0472-152 40


