Anmälningsblankett finns på kulturskolans hemsida
www.mellerud.se/kulturskolan, ”Kortkurser 2017/2018”,
du kan även anmäla dig till kulturkolan@mellerud.se
Djembe
Renske
Tycker du om rytmer, trummor eller afrikansk musik?
Då är du välkommen på den här kursen och testa att spela djembe.
Vi lär oss olika afrikanska rytmer och tränar på tekniken på instrument.
Om det går bra kan vi även lära oss att sjunga till rytmerna!
Kursstart: 18 september, 12 träffar
Tid: 17:30 – 18:30
Plats: Kulturskolan Mellerud, sal L113
Avgiftsfritt/först till kvarn
Instrument: lånas av kulturskolan
Deltagare: max 8 personer
Kursledare: Renske Spek, utbildad inom klassisk slagverk och fick sin afrikanska utbildning
från Ali N’Diaye Rose (djembe och sabar), Venancio Mbande (timbila) och Willem Janssen
(bougarabou).
Gehör för vuxna

Renske och Maria

Har du någon gång funderat på musikern inom dig? Då kommer du få ut något av denna kurs!
Vi kommer arbeta med den inre och yttre pulsen inom musik. Som kursdeltagare kommer du
lära dig grunderna i att sjunga prima vista, dvs konsten att läsa noter från bladet. Att få
kunskap om grunderna inom notläsning och lära sig känna igen olika typer av ackord och
intervaller. Är det dur eller moll vi hör?
Kursinnehåll:
Inre och yttre rytmer
Prima vista (dvs notläsning från bladet) Treklanger och intervaller
Kursstart: 18 september, 12 träffar
Tid: Måndagar kl 18.45 - 19.45
Plats: Kulturskolan i Mellerud, sal L113
Avgiftsfritt/först till kvarn
Deltagare: MAX 12 personer
Kursledare: Renske Spek (utbildad i Holland som klassisk musiker inom slagverk och
dirigering)
Maria Jakobsson (utbildad i Norge som klassisk musiker, violin)

Sång och rytmik, barn 2-4 år med föräldrar

Klara och Maria

Vi vill bjuda in dig och ditt barn till sång och rytmik! Med musikens hjälp kommer vi göra en
resa med olika teman och ha kul tillsammans!
Vi kommer att sjunga om djur, växter, väder och vind.
Inga förkunskaper krävs för deltaganden - bara kom som du är och gör musik med oss!
Kursinnehåll: Barnsång, Klappövningar
Kursstart: 19 september, 12 träffar
Tid: Tisdagar 9.00 - 9.45 och 10.00 - 10.45 Plats: Rådaskolans danssal
Avgiftsfritt/först till kvarn
Deltagare: MAX 12 personer per grupp (barn och föräldrar inräknat)
Kursledare: Klara Skogqvist (utbildad i Danmark som klassisk musiker och pedagog, cello)
Maria Jakobsson (utbildad i Norge som klassisk musiker, violin)

Balett för vuxna

Mattias

Sugen på att prova något nytt? Något som kombinerar både artisteri och fysisk aktivitet,
då är ”Vuxenbaletten” något för dig. På Vuxenbaletten har vi högt i tak och vi jobbar alla
utifrån våra personliga förutsättningar och man får en chans att utvecklas individuellt i
sin dans.
Kursinnehåll: rörelser vid stång och ute på golvet med en grund i den klassiska baletten, med
små inslag från både modern dans och cardio barre. Kroppskontroll.
Kursstart: 19 sep, 12 träffar
Tid: tisdagar 17.00 – 18.30 Plats: Rådaskolans danssal
Avgiftsfritt/först till kvarn
Deltagare: MAX 20 personer
Kursledare: Mattias Wargbo (utbildad på estetlinje och ”Dansa i Falun”)
Arbetar ev. inför ett uppträdande beroende på vad deltagarna säger. Finns möjlighet vid
konserten för kammarmusiken söndagen 29 oktober kl 15.00
Stinsen

Jonathan

Musikaliska kvällar för tjejer på ungdomshuset Stinsen.
Prova på olika instrument under ledning av musiklärare.
Torsdagar, ingen anmälan behövs.

Kammarmusik, gruppspel, liten ensemble

Peter S, Peter H, Lars, Clas, Klara, Cici

Ge dig möjligheten att prova på att musicera tillsammans med andra under ledning av oss
lärare från Kulturskolan. Kursen riktar sig till ungdomar och vuxna. Vi har möjlighet att
erbjuda följande grupper beroende på anmälningar och intresse:
Rockgrupp
kammar-rockgrupp
jazzgrupp
klassisk gitarrgrupp

jazzimprovisation
improvisation
folkmusik
komposition

stråktrio
stråkkvartett
flöjtensemble
blåskvintett
celloensemble

brasskvintett
brasstrio
brasskvartett
blåstrio

Det finns inga gränser, bara möjligheter, alla platsar.
Kursinnehåll: spel i mindre grupper, allspel – alla spelar tillsammans, teknisk och musikalisk
vägledning på instrumenten
Kurs: helg 27 – 29 oktober heldagar
Tid: fre 18.00 – 20.30, lör/sön 10.00 – 17.00
Avgiftsfritt/först till kvarn
Kursledare:
Clas-Göran Jansson – violinist och riksspelman (utbildad pedagog, musiker, folkmusiker
Ingesunds musikhögskola)
Lars Pihlström – gitarr (utbildad musiker Bergen musikk-konsvervatorium)
Peter Söderlund – tvärflöjtist (utbildad pedagog och musiker Ingesunds musikhögskola)
Peter Halvordsson – slagverkare och kompositör (utbildad pedagog, kompositör, musiker
Högskolan för Scen och musik i Göteborg)
Klara Skoglund – cellist (utbildad pedagog och musiker Århus Det Jyske musikkonservatorium
och Högskolan för Scen och musik i Göteborg)
Cici Albinsson – valthornist (utbildad pedagog och musiker Birminghams conservatoire och
Högskolan för Scen och Musik i Göteborg)
Information:
Jag _________________________________________, ålder_____________________
anmäler mig till kammarmusik/gruppspel/liten ensemble-kursen
Jag spelar följande instrument: ________________________________________ har spelat
__________år
Jag läser noter
Jag har spelat mitt instrument på konsert det senaste året
Beskriv din egen nivå på instrumentet:
_____________________________________________________
Skriv ner några låtar/stycken du spelat: ___________________________________________
Jag vill spela i följande ensembletyp:

1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________

