Elevens namn: .....................................................
………………………………………………………………………….
Personnummer: ………………………………………………

ANMÄLNINGSBLANKETT

Adress: …………………………………………………………….

Kulturskolan
i Mellerud

…………………………………………………………………………
Postnummer och ort: ……………………………………….
Mobiltelefon: ……………………………………………………
Hemtelefon: ……………………………………………………..
Skola/klass: ………………………………………………………
Antal syskon som deltar i Kulturskolans
aktiviteter (exempelvis redan spelar eller dansar): …….

Personnummer: ……………………………………………….
Telefon: …………………………………………………………….
E-post: ……………………………………………………………..
Har eget instrument:
Ja
Tänker köpa
Ja

Önskar hyra

Melleruds Kulturskola
Box 74
464 22 Mellerud

Målsmans namn: ……………………………………………..

Nej

Målsmans underskrift:
Målsmans
underskrift:

…………………………………………………………………………………

PORTO

Datum: ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Datum:
……………………………………………………………………....

VÄLKOMMEN TILL
KULTURSKOLAN I MELLERUD
Vi erbjuder undervisning i sång, dans och instrumentalmusik för barn och ungdom och i mån av plats för vuxna.
Anmälan till dans görs på separat blankett, läs mer under
rubriken anmälan.

KRYSSA FÖR
DITT ÖNSKEMÅL

NY SÅNGGRUPP

PIANO

BARYTON

SAXOFON

BLOCKFLÖJT

SLAGVERK

CELLO

SÅNG

Elevavgifter

Samtliga barn betalar 660 kr/termin och ämne. Tredje
instrumentet per elev/tredje eleven i familjen är avgiftsfritt. Vuxna som har enskild undervisning betalar 720 kr/
termin och ämne.
Fr.o.m. tredje lektionstillfället debiteras full terminsavgift.
Två testtillfällen ingår i samband med terminsstart, gäller
endast nyanmälda elever.
De som endast deltar i ensemble/sånggrupp betalar 420
kr/termin. Den som har enskild undervisning samt
ensemble/sånggrupp betalar endast avgift för enskild
undervisning.
Kostnaden för instrumenthyra är 180 kr/instrument och
termin.

ELBAS/KONTRABAS

ENSEMBLE

Anmälan

TROMBON

TRUMPET

Ansvarig lärare kontaktar målsman när ni blir erbjuden
plats på Kulturskolan. Kötiden varierar på olika instrument,
kontakta oss för mer information.
Anmälan till dans görs på separat blankett. Blanketterna
får du via Kulturskolan eller på: www.mellerud.se/kulturskolan

FIOL/VIOLIN

Avanmälan sker skriftligt på särskild blankett minst en
månad före pågående termins slut. Finns på
Kulturskolan och via www.mellerud.se/kulturskolan

GITARR/ELGITARR

VALTHORN

KLARINETT

VIOLA

KÖR/SÅNGGRUPP

DANS

Om du som förälder undrar över något;
ring Kulturskolans kansli onsdagar, telefon 0530-182 75
e-post: kulturskolan@mellerud.se

TVÄRFLÖJT

Följande instrument finns inte för uthyrning
Blockflöjt, slagverk, el-instrument, kontrabas, piano.
OBS! Piano måste finnas i hemmet hos de elever som valt
detta instrument.

Separat anmälningsblankett,
se webbsida.

