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Kulturskolan
LOMMA KOMMUN



Söndagen den 17 mars

Bjärehovskolan i Bjärred, kl 11.00 - 13.00 

Vinstorpskolan i Lomma, kl 15.00 - 17.00

Ta med hela familjen och prova Kulturskolans alla aktiviteter!

VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS!

Välkommen till Kulturskolan! Här kan du från 6 års ålder uppleva dans, teater, musik och 
konst tillsammans med våra engagerade pedagoger.  Hos oss får du en grundläggande 
utbildning som du kan ta med dig in i ett livslångt kulturutövande på såväl amatör- som 
professionell nivå.

KONTAKTA OSS

Kulturskolan
Tel: 040-641 16 91, 0733-41 16 95
kulturskolan@lomma.se
lomma.se

Gilla oss på Facebook – Kulturskolan, Lomma kommun
Vi finns också på Instagram - @kulturskolanlommakommun



Förberedande musik

Förberedande musik är en grundläggan-
de musikutbildning. Man undervisas i  
sång, rytmik, teori och flera av skolans  
instrumentallärare kommer och visar 
upp sina instrument.
Ålder: 6 och 7 år 

Kreativ dans

Här utvecklar och utforskar vi kroppens 
rörelse och uttryck. Vi övar improvisa-
tion, musikalitet, teknik och koordina-
tion. Danskombinationerna, utifrån oli-
ka teman, görs av dansläraren men med 
utrymme för elevernas eget skapande.  
Vi gör minst en uppvisning per termin. 
Grupperna är åldersindelade.
Obs! Undervisningen sker i Bjärred.
Från 6 år

Teater

Här jobbar vi med teaterövningar, impro-
visation och scenisk framställning. Vi gör, 
om gruppen önskar, minst ett uppspel 
under läsåret för föräldrar och vänner.  
Grupperna är åldersindelade.
Från 7 år

Musikproduktion

Här får du en inblick i hur dagens musik-
producenter skapar hits.
Du lär dig hantera mixerbord, dator och 
inspelningsprogram och får kunskap om 
mikrofoner och annan utrustning.
Obs! Undervisningen sker i Bjärred.
Från 13 år

Skapande verkstad

I Skapande verkstad jobbar vi med att 
utveckla din skapande förmåga  och din 
kreativitet i gemensamma och individu-
ella projekt. Vi lär oss grundläggande 
tekniker och vi experimenterar med 
olika material inom teckning, måleri och 
skulptur. 
Från 7 år

Skapa och berätta med animation 
och digitala spel. 

Tillsammans med en animatör och en 
spelutvecklare får du skapa en anime-
rad film och ett spel som berättar en ge-
mensam historia och använder samma 
bilder. Vi utgår ifrån ett tema och arbe-
tar i grupper.
Från 10 år

Musikal

Tillsammans arbetar vi själva fram en ny 
musikal med världspremiär under våren. 
Undervisningen sker i en unik blandning 
av sång, musik, teater och dans där alla 
får prova lite av varje. Alla är delaktiga i 
allt från att skriva musik till att bygga en 
karaktär och vara del av en ensemble. 
Obs! Undervisningen sker i Bjärred.
Från 11 år 

KULTURSKOLANS UTBUD



Violin

Violinen/fiolen är stråkgruppens huvud-
instrument. I violinfamiljen finns också 
en större variant som heter altfiol/viola.
Från 7 år

Cello

Cello eller violoncell som den egentligen 
heter är det näst djupaste instrumentet 
i stråkfamiljen. Cellon har det största 
tonomfånget av alla stråkinstrumenten.
Från 7 år

Bastuba

Bastuban är basinstrumentet bland 
bleckblåsen. Bastubans klang kan vara 
lika mjuk i svagare partier som den är 
kraftfull i de starkare. 
Från 9 år

BLECKBLÅSINSTRUMENT

Trumpet

Trumpeten är bleckblåsfamiljens so-
pran. Den kan spela spetsigt och snär-
tigt, men kan också få en mjuk, lyrisk 
klang. Trumpeten utgör en viktig del 
av ljudbilden i de flesta ensembletyper, 
t.ex. storband, blåsorkester, symfonior-
kester och popband.
Från 7 år

Trombon

Trombonen är ett bleckblåsinstrument 
med drag istället för ventiler. Den har 
ett stort register med stor klang och till-
hör orkesterns tenor- och bassektion.
Från 7 år

Valthorn

Valthornet är ett bleckblåsinstrument 
som har ett oerhört stort register och 
en mjuk klang. Valthornet används både 
tillsammans med stråkar, träblås och 
övriga bleckblås främst i klassiska sam-
manhang såsom i symfoniorkester, men 
har också sin givna plats i en blåsorkes-
ter. Althorn är en mindre variant stämt 
i Eb.
Från 7 år

Baryton

Barytonen fungerar som en jättetrum-
pet men klingar en oktav lägre än den-
na. Liknar trombonen i klang och är of-
tast byggd i tubaform.
Från 7 år

STRÅKINSTRUMENT

Kontrabas

Kontrabasen är det största och djupaste 
instrumentet i stråkfamiljen.
Den har en stor och mäktig klang. Man 
börjar spela på ett lite mindre instru-
ment.
Från 7 år



Blockflöjt

Blockflöjten är inte bara ett lättspelat 
instrument som man gärna provar först, 
utan på blockflöjten kan du också ut-
veckla din skicklighet precis som på nå-
got annat instrument. Blockflöjtsfamil-
jen består av många olika storlekar från  
sopranino till bas. Sopranblockflöjten är 
den vanligast förekommande. 
Undervisningen sker i storgrupp första 
året, för att sedan övergå till mindre 
grupper.
Från 7 år

Fagott

Träblåsinstrumentet som har dubbla 
rörblad får ofta ta sig an roliga solon 
och spännande roller i musikstycken, 
varför den av musiker brukar omnämnas 
som lite av en clown bland orkesterinstru-
menten. 
Från 8 år

Oboe

Oboen är ett av de instrument som spe-
lar mest solo i en symfoniorkester. Med 
sin nasala, beslöjade och lite pressade 
ton har den fascinerat komponister sen 
början på 1700-talet.
Från 8 år

Tvärflöjt

Tvärflöjt är ett mycket populärt in-
strument som idag mestadels tillver-
kas i metall. Den gjordes förr i trä och 
räknas ännu till träblåsinstrumenten.  

Tvärflöjtsfamiljen består av fyra storle-
kar, piccola, alt, bas samt den vanligaste 
som kallas C-flöjt.
Från 8 år

Klarinett

Klarinetten är ett träblåsinstrument 
med enkelt rörblad. Det lägre registret 
är mörkt och klangfullt, varpå den över-
går i ett svagt och dämpat läge för att 
sedan gå över i en klar och silvrig ton 
i den högre oktaven där den låter som 
vackrast.Att instrumentet är så populärt 
i både klassisk musik, jazz och folkmusik 
beror till stor del på detta fantastiska 
omfång.
Från 8 år

Saxofon

Saxofonen konstruerades för 150 år 
sedan och blev snabbt jazzmusikernas 
favorit. Saxofonen är ett av de träblås-
instrument som hörs mest i dagens mu-
sik. De vanligast förekommande är so-
pran, alt, tenor och barytonsax.
Från 8 år

TRÄBLÅSINSTRUMENT



Gitarr/elgitarr

Den akustiska gitarren har sitt ursprung 
i Spanien där Andrés Segovia gjorde in-
strumentet berömt i solosammanhang i 
början av 1900-talet.
Elgitarren är en utveckling av den akus-
tiska gitarren på 30-talet där kompgitar-
risterna hade svårt att göra sig hörda. 
Den moderna elgitarren används idag 
i alla orkestersammanhang som komp- 
och improvisationsinstrument.
På Kulturskolan börjar alla spela akustisk 
gitarr. I samråd med sin lärare kan man 
senare gå över till elgitarr.
Från 9 år

Elbas

Elbasen kom till i slutet av 50-talet. Den 
ser ut som en elgitarr men har fyra 
strängar och samma stämning som en 
kontrabas. Elbasen finns både med och 
utan band på greppbrädan. Med band 
är vanligast.
Från 11 år

Piano

Undervisning ges i både ackord och not-
spel och  i olika genrer. Alla nya elever 
börjar i våra pianostudios.
Från 9 år

KLAVIATURINSTRUMENT

SLAGVERK

STRÄNGINSTRUMENT

Slagverk/trummor

Slagverket är en av de viktigaste sek-
tionerna i en orkester för dagens mu-
sikskapande. Slagverket omfattar för-
utom trumset även slaginstrument som 
congas, claves, gurka, tamburin m.fl. 
Obs: Undervisningen sker i Bjärred.
Från 9 år

Sång

För dig som älskar att sjunga. Undervis-
ningen i sång sker både i mindre grupp 
och enskilt. Vi arbetar med röstteknik, 
uttryck samt utforskar olika genrer som 
pop, visa, musikal, jazz och klassiskt. 
Från 11 år

Kör

En kör är en ensemble som består av 
enbart sångare. Att sjunga i kör är en av 
de populäraste fritidssysselsättningarna 
i Sverige med över 600.000 utövare. I 
kulturskolans körer sjunger vi sånger 
med en eller flera stämmor i alla möj-
liga stilar. Grupperna är åldersindelade. 
Från 7 år

SÅNG



Intresseanmälan

Du anmäler dig på vår hemsida:
lomma.se/kulturskolan
Du kan endast lämna ansökan till ett in-
strument och ett gruppämne i taget. Vill 
du delta i fler kurser, kan du söka på nytt 
när du väl fått en plats. Man kan inte 
anmäla sig till en aktivitet förrän det år 
man fyller den ålder som står under res-
pektive aktivitet. 
Antagningsbesked kommer i juni, via 
e-post. 

Förnya köplats

På en del aktiviteter blir det kö. Om du 
inte fått någon plats under läsåret kom-
mer vi under våren kontakta dig via mail 
för att bekräfta att du fortfarande vill 
stå kvar i kön. Så fort du kommit in på 
ett ämne, kan du ställa dig i kö till ett 
nytt.

Avanmälan

Avanmälan görs via e-post till:
kulturskolan@lomma.se 
eller via: svlomma.speedadmin.dk 

Undervisning

Kulturskolans undervisning sker såväl 
enskilt som i små och lite större grupper 
utifrån lärarnas pedagogiska metoder.  

De flesta lektionerna ligger efter ordi-
narie skoltid men det förekommer även 
att man har sin lektion på t.ex. en hål-
timme eller på sin lunchrast.  

Orkester och kör

Att spela ett blås- eller stråkinstrument i 
Kulturskolan innebär också att man del-
tar i en orkester från sitt andra spelår.  
I orkestern får man praktisera det man 
lärt sig på sina lektioner och får spela 
tillsammans med andra i ett större sam-
manhang. 

Avgifter

• Kör: 300:-/termin
• Förberedande musik och blockflöjt 

i storgrupp, år 1: 450:-/termin
• Skapande verkstad, teater, dans, 

musikal, musikproduktion:  
900:-/termin

• Instrumentundervisning: 900:-/termin
• Syskonrabatt: fr.o.m. andra barnet 

betalas 650:-/termin. (Gäller ej kör, 
förberedande musik och blockflöjts-
grupp år 1.) 

• Instrumenthyra: 400:-/termin.  
(Endast stråk- och blåsinstrument 
kan hyras.)

INFORMATION OCH  AVGIFTER

Du hittar även informationen på lomma.se/kulturskolan



lomma.se/kulturskolan


