Liker du å
Synge ?
Male ?
Skrive ?
Spille?
Tegne ?
Dukketeater?

Vikna kulturskole

Søk elevplass i Vikna kulturskole

Søknadsskjema
Søknad om plass i Vikna kulturskole 2018-2019
Navn elev ............................................................................................................. klasse______ født______________

Søker herved om å bli opptatt som elev i Vikna musikk og kulturskole. ( kryss av)
Instrumentalundervisning :









Keyboard .................
Piano..........................
Gitar............................
Ukulele .....................
Elektrisk gitar.........
Bassgitar .................
Sang...........................
Slagverk ..................

Dukketeater
Band

---------------------------skriv elevens instrument

________________________

Billedkunst

_________________________

Kunstverksted

_________________________

Skulptur og billedkunst

_________________________

Musikkleikgruppe 1 – 2 trinn

______________________

Viktig: Jeg er i følge orienteringen kjent med vilkåra for de forskjellige tilbudene som
kulturskolen tilbyr
jeg bekrefter at eleven har øvings instrument hjemme
Foreldre og foresattes navn: ............................................................................................................
Adresse:.............................................................................................mob:_________________________
Mail:………………………………………………………………………..

Postnr:________________ Sted:___________________________
Søknaden sendes på mail: solvi.vik-braekkan @vikna.kommune.no, eller pr post:
postboks 133 sentrum 7901
innen fredag 15. juni 2018.
Søknadsskjemaet er tilgjengelig på Vikna kommunes hjemmeside og facebookside
« trivsel og vekst»
Skjemaet er også tilgjengelig på vikna kommune: servicetorget

ORGANISERING
Opprettelse av tilbudene vil bli foretatt der det er:
Elevgrunnlag godt nok. Rimelig tilgang på lærerkrefter
Det forutsettes at elever som søker seg inn i kulturskolen har øvingsmuligheter hjemme på
eget instrument!
Musikkskoleåret er på 38 uker og følger skoleåret.
Opplæringa vil fortrinnsvis foregå på ettermiddagstid mandag, tirsdag og onsdag.
Tirsdager vil undervisningen kunne starte kl 12.40
Elever som takker ja til elevplass må binde seg for et skoleår!
Plassen beholdes inntil skriftlig oppsigelse foreligger mot slutten av skoleåret.
Dersom eleven i løpet av første skolehalvår likevel skulle velge å slutte, kan eleven søke
om fritak for elevpenger for det andre halvår, dersom dette foreligger før 1 januar.
Uteblir eleven mer enn tre ganger uten å gi beskjed tar vi kontakt med heimen.
Opptak utenom hovedopptak kan bare skje dersom det er ledig plass på
gruppe/eksisterende undervisningstimer, og det ikke utløser nye undervisningstimer.
For søsken gis 25% moderasjon for andre barn og 50 %moderasjon for tredje barn.

INSTRUMENTALOPPLÆRING
På instrumentalopplæring er det fortrinnsvis gruppeundervisning med 3 elever per
gruppe. Aldersgrense for å begynne på instrument er 8 år (3.klasse).
Vi setter sammen gruppen så godt det lar seg gjøre i henhold til alder/nivå. Søkergrunnlaget
kan medføre at det på noen instrumenter blir enkeltundervisning eller to på gruppe:
 1 elev  20 min.
 2 elever  30 min.
 3 og flere elever  45 min.
Skolepenger er kr. 2300,-

GRUPPEUNDERVISNING
Opplæring i større grupper:
Rockeverksted , Billedkunst, Kunstverksted, Skulptur, Musikkleik og Førskoletilbud.
På gruppeundervisning kreves det minimum 4 elever på gruppen.
Skolepenger er kr. 1150,Undervisningstid 45min.

Det tas forbehold om eventuell endring i satsene fra 01.01.18.

Orientering om tilbudene:
Instrumentalundervisning
Instrumenter du kan søke på:

PIANO, KEYBOARD, GITAR, UKULELE, EL-GITAR, BASS-GITAR
SANG, SLAGVERK
Instrumentalistene vil være delaktig i aktiviteter/konserter
som kulturskolen legger opp til.

Band
Et tilbud til barn og ungdom som ønsker å spille
sammen i band.
Aktuelle instrumenter som: El gitar, Bassgitar,
Slagverk ,
Piano/Keyboard, Vokal.
Formålet er å danne bandgrupper!
Du er dessverre ikke garantert plass, da vi er nødt til å
ta hensyn til instrumentfordeling!
Vi anbefaler deg at du søker på instrumentalopplæring
ved siden av!
Bandet vil være delaktig i aktiviteter/konserter
som kulturskolen legger opp til.

Musikkleikgruppe 1 til 2trinn
Et tilbud med en bred, musikalsk undervisningsform
basert på lek, rytme, sang og gehør tilbudet passer for
elever i 1-3 trinn som er glad i musikk, men som ikke har
valgt instrument enda. Rytme og stavinstrumenter har
en vesentlig plass i dette tilbudet, men elevene vil også
få prøve andre instrumenter det gis opplæring på i musikk
og kulturskolen. Enkel noteopplæring vil også være en del av
tilbudet. Musikkleik gir et godt grunnlag for senere opplæring
på instrument.

Gruppestørrelse 7 -10 elever.
Undervisningen blir på ettermiddagstid.
Tirsdager kl. 14.40 – 15.25 i SFO’- tiden.

Kunstverksted
1 til 4 trinn
Lekende tilnærming til kunstfag. Med fortellinger og former
( sirkler, firkanter, trekanter) som blir til dyr, mennesker og landskap.
Eleven bruker sin egen fantasi og tegner egne motiv eller jeg tegner på tavla eller
demonstrere trinn for trinn på et ark.
Tegneredskap er papir, tre og annet,- fargeblyanter, gråblyanter, vannfarger og
akryl maling . I løpet av året vil vi også forme figurative små figurer i formgivende
materialer.
Undervisningen blir lagt til tirsdager Kl.15.00-15.45.

Billedkunst
For 7 til 10 trinn
Vi prøver ut ulike teknikker som kulltegning, pastell og collage.
Opplevelsen av farger, kalde, varme,- blander farger med
hverandre
og hvordan gjennom fortolkning av dem kan tilføre dette til et
bilde /
tegning.
Vi jobber med abstrakte former og komposisjoner, tegner/ maler
landskap, perspektiv, mennesker, dyr.
Vi tegner på frihånd, lærer oss å se. bedømme avstander for så å få
dette ned på arket/ lerretet.
- Staffeliet brukes ved maling !
Billedkunst kjører som kurs og vil starte opp i september.
Undervisningen blir lagt til tirsdager Kl.16.00-17.30

Dukketeater
5 til 10 trinn

Skrive tekst/ historie og forme til dukker, lage kulisser og en liten scene.
Har du lyst til å prøve det ?
Her blander elevene visuell kunst og drama.
Gjennom hele året lager vi et dukketeater. På sommer konserten i mai/juni
viser vi fram skuespillet vi har laget.
Dukketeater kjører som kurs og vil starte opp i september.
Undervisningen blir lagt til tirsdager Kl.17:50-19:20

Lærer selfie !
Sølvi Vik Brækkan
Sang, piano, ukulele og gitar/
musikkleik

*****
Fredrik Duna Østvang
Gitar, elgitar, bassgitar og
slagverk
Rockeverksted/Band

*****
Turid Bjørkmann
Kunstverksted
Billedkunst
Dukketeater

