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Vår högsta önskan och drivkraft är att kommunens barn ska komma till kultur-
skolan och känna att de utvecklas och har roligt. Att just du får möta våra  
fantastiska lärare och inspireras! Att du får känna dig stolt över allt du lär dig, 
och att du får med dig verktyg för att kunna njuta av kultur i resten av livet!

Vi är stolta över att kunna erbjuda ett brett kursutbud med våra välutbildade 
och engagerade lärare. Kanske hittar du något ämne här som du inte hört talas 
om tidigare? I denna broschyr kan du läsa om vårt utbud av kurser som sträcker 
sig över en hel termin, som du kan fortsätta på termin efter termin. Vi kommer 
under året även att erbjuda kortare kurser och workshops, håll utkik på vår 
hemsida och våra kanaler i sociala medier för att få information om dem!

Här intill finns en QR-kod som leder till en samlingssida med alla 
tider till informationssmöten på Google Meet. På det mötet får 
du träffa våra lärare och har möjlighet att ställa frågor om det är 
något du undrar. Du hittar dem också via lomma.se/kulturskolan

Kulturskolan
Tel: 0733-41 16 95    E-post: kulturskolan@lomma.se
lomma.se/kulturskolan

Gilla oss på Facebook – Kulturskolan, Lomma kommun
och på Instagram – @kulturskolanlommakommun

VÄLKOMMEN TILL KULTURSKOLAN!
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KULTURSKATTEN
Du som är 6-7 år är välkommen att delta i Kulturskatten, en ettårig kurs med 
mycket musik, sång och rörelse där du får träffa flertalet av våra lärare och 
prova på olika instrument, dans, teater och skapande verkstad.  Vi erbjuder 
två grupper i Bjärred och två i Lomma. 

KÖR
För dig som är sugen på att sjunga i kör har Kulturskolan tre olika nivåer på 
körerna – lågstadiekör (Lomma och Bjärred), mellanstadiekören Chrystals 
(Bjärred) och högstadium/gymnasiekören Glee (Lomma). 

ÅLDERSGRUPP
Kulturskatten 6-7 år
Kör från 6 år

KULTUR-SKATTEN  & KÖR

  
INFORMATIONSMÖTE

Kulturskatten: måndag 10 maj, kl 18.30–19.00 meet.google.com/nwa-repm-ppz

Kör, låg/mellan: måndag 10 maj, kl 19.00–19.30 meet.google.com/npp-axyp-tga

Kör, hög/gymn: onsdag 19 maj, kl 18.00–18.30 meet.google.com/iic-mpzt-oqg
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TRÄBLÅS
Kulturskolan undervisar i flera olika blåsinstrument: blockflöjt, oboe, fagott, 
klarinett, tvärflöjt och saxofon är några av dem. Du som spelar ett orkester- 
instrument får tidigt även börja spela i blåsorkester, där du får träffa  
kompisar som också spelar blåsinstrument, spela på konserter, och i äldsta  
orkestern även marschera! För dig som väljer att spela blockflöjt finns det  
en blockflöjtsensemble där man får prova på att spela flera olika sorters 
blockflöjter. 

ÅLDERSGRUPP 
Blockflöjt från 7 år
Klarinett från 7 år
Tvärflöjt från 7 år
Oboe från 7 år
Fagott från 7 år
Saxofon från 8 år

TRÄ-
BLÅS

INFORMATIONSMÖTE

Onsdag 12 maj, kl. 19.00-19.30  meet.google.com/oyb-ntty-jwy
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BLECKBLÅS
Ett annat ord för bleckblås är brass, som på engelska betyder mässing.  
Vi undervisar i: trumpet, valthorn, trombon, baryton och tuba. Du skapar ljud 
i instrumenten genom att blåsa i ett munstycke så att dina läppar vibrerar. 
Precis som träblåsinstrumenten har bleckblåsinstrumenten en självklar del i 
många olika typer av musikstilar och orkestrar. På Kulturskolan spelar vi  
bland annat blåsorkester, storband, pop-/rockensemble och brassensemble.  
Undervisningen sker enskilt eller i grupp. Så snart du kan spela några toner kan 
du bli en del i en av skolans orkestrar och spela med andra i din ålder.

ÅLDERSGRUPP
Trombon från 7 år
Trumpet från 7 år
Valthorn från 7 år
Baryton från 7 år
Tuba från 9 år

BLECK- BLÅS

INFORMATIONSMÖTE

Onsdag 19 maj, kl. 19.00-19.30  meet.google.com/etn-ynem-gdg
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PIANO,  

GITARR,  

ELBAS, 

 TRUMMOR 

& SÅNG

STRÅKINSTRUMENT
Kulturskolan erbjuder kurser i samtliga stråkinstument; violin, viola, cello  
och kontrabas. Stråket har, precis som blåset, tre orkestrar så att alla elever 
får plats i en orkester, oavsett om du är nybörjare eller har spelat i många år. 

ÅLDERSGRUPP
Violin från 7 år
Viola från 7 år
Cello från 7 år
Kontrabas från 7 år

INFORMATIONSMÖTE

Tisdag 11 maj, kl 18.30–19.00  meet.google.com/ebp-kvrs-ire
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PIANO, GITARR, ELBAS, TRUMMOR, SÅNG
På kulturskolan kan man även spela de välkända instrumenten piano, gitarr, 
trummor, elbas och förstås sång. På gitarr och piano börjar du oftast med 
lektioner i grupp med andra elever på samma nivå som du. När du börjar bli 
trygg och självständig på ditt instrument finns det möjlighet att spela i band. 
Våra lärare är vana vid att spela flera olika genrer, så du kan få prova både 
pop, rock, jazz, klassisk musik och andra stilar!

ÅLDERSGRUPP
Piano från 9 år
Gitarr från 9 år
Trummor från 9 år
Elbas från 11 år
Sång från 11 år

PIANO,  

GITARR,  

ELBAS, 

 TRUMMOR 

& SÅNG

INFORMATIONSMÖTE
Piano: torsdag 20 maj, kl 18.00–18.20  meet.google.com/ewd-drgn-ouc
Gitarr/elbas: torsdag 20 maj, kl 18.20–18.40 meet.google.com/kvo-fhkw-vkx
Trummor: torsdag 20 maj, kl 18.40–19.00 meet.google.com/xfn-vauj-swy
Sång: onsdag 19 maj, kl 18.00–18.30   meet.google.com/iic-mpzt-oqg
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SKAPANDE VERKSTAD
På Skapande Verkstad får du skapa i flera olika material och med många olika 
tekniker – allt från keramik till popcorn-konst, från akvarellmålning till gerilla-
konst på stan. Du får utveckla din skapande förmåga och din kreativitet, bara 
fantasin sätter gränser för vad som är möjligt!

ÅLDERSGRUPP
Skapande verkstad från 7 år 

SKAPANDE VERKSTAD

INFORMATIONSMÖTE

Onsdag 19 maj, kl 18.30–19.00   meet.google.com/syx-fvqd-raj
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TEATER
På teatern är ditt unika uttryck och skapande i fokus! För dig som yngre elev innebär 
det att vi utforskar teatern genom lekfulla övningar.  För dig som äldre elev så ingår 
scenframställning och improvisation, och målet är en föreställning under läsåret.  
Till vår hjälp finns kostymförråd, ljud och ljus och fina teaterlokaler! Våra teater-
grupper är åldersindelade, och vi erbjuder både nybörjar- och fortsättningsgrupper.

MUSIKAL
På Kulturskolans musikalkurs arbetar vi själva fram en alldeles ny musikal med 
världspremiär på vårterminen. Undervisningen sker i en unik blandning av sång, 
musik, teater och dans där alla får prova lite av varje. Alla elever är delaktiga i allt 
från att skriva musik till att bygga en karaktär och vara del av en ensemble. Gillar du 
att sjunga, dansa och spela teater? Vill du stå på scen? Då är detta en kurs för dig!

ÅLDERSGRUPP
Teater från 7 år   
Musikal från 11 år

TEATER & 

MUSIKAL

INFORMATIONSMÖTE

Teater: torsdag 20 maj, kl 18.30–19.00 meet.google.com/drw-dkrd-erg

Musikal: onsdag 19 maj, kl 19.30-20.00 meet.google.com/dxx-mryd-mmc
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FILMTEKNIK
På den här kursen utforskar vi några av de metoder och verktyg som används för 
att skapa film och rörlig bild. I praktiska övningar testar vi filmteknik, som green 
screen, enklare animationer, livesändning och olika bild- och ljudeffekter.  
Vi filmar med iPads och använder bland annat redigeringsverktyget iMovie.

FILMBERÄTTANDE
Hur använder vi rörlig bild för att berätta historier som intresserar och engagerar 
en publik? I praktiska övningar får eleverna prova att göra korta filmer från idé till 
färdigt resultat och fundera kring hur man på bästa sätt kan förmedla det man vill 
berätta. Vi tittar på film, pratar om film och skapar film tillsammans!

MUSIKPRODUKTION
Här får du en inblick i hur dagens musikproducenter skapar hits och du får själv 
vara producent och låtskrivare. Du lär dig hantera mixerbord, dator och inspel-
ningsprogram och får kunskap om mikrofoner och annan utrustning.

ÅLDERSGRUPP
Filmteknik från 10 år 
Filmberättande från 12 år     
Musikproduktion från 13 år    

DIGITALT SKAPANDE OCH FILM

INFORMATIONSMÖTE

Film: onsdag 12 maj, kl 19.45–20.15  meet.google.com/bmw-yqnx-qcx

Musikproduktion: onsdag 19 maj, 18.30-19.00  meet.google.com/sit-mfoa-xoi



11

ANDRUM DANSRUM
På Andrum Dansrum får du vara med på kravlös dans utan uppvisningar. Här 
står rörelseglädje och att må bra i fokus – en frizon från vardagens alla krav!

Vi har uppvärmning, improvisation och skapande, koreografi och avspänning. 
Du behöver inte ha dansat tidigare för att vara med, och kursen är kostnadsfri. 
I Bjärred har vi en grupp för tjejer som varit igång ett par år. 
I Lomma startar vi hösten 2021 en grupp för tjejer och en grupp för killar. 

ÅLDERSGRUPP
Tjejer åk 4-6 i Lomma
Tjejer åk 7-gymnasiet i Bjärred
Killar åk 6-9 i Lomma

ANDRUM DANSRUM

INFORMATIONSMÖTE

Tisdag 18 maj, kl 19.00–19.30  meet.google.com/zkc-hkny-did
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ANMÄLAN (från 26 maj)
Du hittar länken till vår kurskatalog på lomma.se/kulturskolan. Där syns vilka 
platser vi har lediga. Du bokar dem direkt och betalar med kort eller swish  
direkt på hemsidan. Kurskatalogens lediga platser bokas enligt först-till-kvarn. 

AVGIFT
Kör och Kulturskatten     550 kr/termin

Skapande verkstad, musikal, teater,    900 kr/termin
musikproduktion, film, instrumentundervisning    

Instrumenthyra      400 kr/termin
(endast stråk- och blåsinstrument kan hyras)

Syskonrabatt: fr.o.m. andra barnet rabatteras 250 kr vid deltagande i kurs  
som kostar 900 kr.

INTRESSEANMÄLAN
Om det inte finns någon ledig plats på det ämnet du är intresserad av kan du 
istället klicka på ”intresseanmälan”. Då får du ett mail om det blir någon ledig 
plats under terminen. Intresseanmälan ligger kvar under en termin.

PROVA-PÅ-PASS
När vi kan genomföra prova-på-pass på ett smittsäkert sätt kommer vi att 
erbjuda det. Se lomma.se/kulturskolan eller vår facebooksida för information 
om datum och tider.

Information och länk till kurskatalog hittar du på:
lomma.se/kulturskolan 

Kulturskolan
Tel: 0733-41 16 95
kulturskolan@lomma.se
lomma.se/kulturskolan

SÅ HÄR ANMÄLER DU DIG


