INFO OM PRISER, PÅMELDING OG KONTAKT
Elevavgift kulturskolen pr. år
Fordypning musikk
Kostymeleie pr. år (dans)
Instrumentleie pr. år (musikk)
Materialavgift (visuell kunst og kniv)
Søskenmoderasjon (pr. søsken)
Flerfagsrabatt
(pr. fag/time f.o.m. fag/time 2)

3 800
5 300
225
225
475
25 %
25 %

For nærmere info om våre tilbud; kontakt rektor Trond Nilsen:
Epost: Trond.Nilsen@enebakk.kommune.no
Telefon rektor: 918 66 426
Slik melder du deg på kulturskolen (elektronisk påmeldingsskjema):

1. www.enebakk.kommune.no
2. Velg «Kultur, Integrering og forebygging» nede på siden.
3. Velg «Kulturskolen» i menyen og «Søk om plass»

4. Da kommer du til vår innmeldingsportal:
https://noenebakk.speedadmin.dk/tilmelding#/
Familer som av ulike grunner står i en vanskelig økonomisk situasjon kan søke om
støtte til dekning av elevplass i kulturskolen her:
https://www.enebakk.kommune.no/getfile.php/4370203.2289.tamlunjmikp77u/S%C3
%B8knadskjema+st%C3%B8tte+til+aktiviteter+barn+og+unge.pdf

ENEBAKK KULTURSKOLE

PRISER OG ANNEN INFO

ENEBAKK KULTURSKOLE

DANS
Kulturskolens har dansetilbud i hele kommune. Undervisningen foregår på skolene
og i Kultursalen.
Lærere: Marita Helen Hansen (permisjon høst 20) og Ingvild Vaagsether.

Barneballett 4-6 år
Høsten 2020 starter vi Barneballett for barn som
går de 2 siste årene i barnehagen. Klassen er i
Kultursalen i Kirkebygda onsdager kl 14.1515.00. NYHET!

Klassisk ballett
Klassisk ballett er verdens eldste danseteknikk og kjennetegnes ved sine rene linjer,
eleganse og grasiøse bevegelseskvaliteter. Gjennom metodisk trening av kroppen
vil elevene utvikle seg til å få en sterk og smidig kropp, med god balanse, dynamikk
og musikalitet. Ballett-teknikken ligger til grunn for utviklingen av alle de sceniske
danseteknikkene, og er derfor fin å kombinere med andre dansetilbud.
Klassisk 2 fra 7. trinn torsdager 17.00-18.00 i Kultursalen/Kirkebygda.

Dansemix
Disse klassene gir ett godt grunnlag for all dansetrening. Undervisningene fokuserer
på danseteknikk innen jazz, hiphop og break. Vi jobber i tillegg til teknikk med
kroppskontroll, kroppsbevissthet, styrke og smidighet.
Dansemix er den perfekte inngangsport til dansens verden og kulturskolen har
klasser på Hauglia, YES og i Kirkebygda:
Hauglia skole:
Tirsdager: Dansemix 1-2 trinn kl 15.25-16.10
Dansemix 3-4 trinn kl. 14.30-15.15
Kirkebygda:
Onsdager: Dansemix 1-3 trinn kl. 13.00-13.45
YES: NYHET!
Torsdager: Dansemix 1-2 trinn kl 15.00-15.45
Dansemix 3-4 trinn kl. 15.45-16.30

Er du mellom 13-20 år og glad i å synge? Med støtte fra «UngMusikk» starter vi
denne høsten opp en vokalgruppe for ungdom med fokus på lettere repertoar
og formidling! Interessert? Ta kontakt med kulturskolen (info siste side) eller
kontakt Sidsel Kvitvik på 942 44 689

DANS i YTRE!
Vi har startet 3 danseklasser på YES torsdager i den flotte flerbrukshallen på
YES:
Torsdag 15.00-15.45 Dansemix for elever på 1-2 trinn.
Torsdag 15.45-16.30 Dansemix for elever på 3-4 trinn
Torsdag 14.10-14.55 Hiphop for elever på 5-7 trinn.

Silje -elev i kulturskolen!

DANS

NYHETER 2020!

Visuell Kunst

MUSIKK

Kulturskolens har et bredt tilbud på visuelle fag (Tegning og Maling), samt knivkurs
for ungdom og voksne. Hovedmålet er å la elevene utfolde seg kreativt i samvær
med andre. Fagene kombinerer fokus på basisteknikker med elevenes ønsker om
fordypning i valgfrie teknikker og temaer.Undervisningen foregår på YES og i
kulturskolens kunstsaler i Kirkebygda.

Musikkundervisning - opplæring i instrumenter eller sang, foregår i hovedsak som
en-til-en-undervisning eller i mindre grupper. Man trenger ingen forkunnskap for å
søke plass og undervisningen tilrettelegges elevens nivå, forutsetning og interesse.
Deltagelse på elevkonserter og forestillinger inngår som
en del av tilbudet. Undervisning gis også til voksne!

Visuell Kunst 1- 3 trinn.

Olav

Lærer: Marianne Kongevold
Mandag 14:10-15.00, YES
Mandag 17:00-17:50, Kirkebygda

Visuell Kunst 4-7 trinn.
Lærer: Marianne Kongevold
Mandag 15:00- 16:15 YES
Mandag 17:50-19:00, Kirkebygda

Visuell Kunst 8-10 trinn.
Lærer: Marianne Kongevold
Torsdag 19:00-20:30, Kirkebygda

Gitar
Marianne

Lærere: Svein Vold og Olav Renolen Aasbø
Undervisning: Hauglia og YES.
Gitarlærerne har bredde i genre og kobler
på andre fag i band-prosjekt.

Piano

Tegnekurs fordypning (fra 13 år)
Lærer: Viggo Karlsen
Torsdag 17:00-18:00, Kirkebygda

Lærer: Siegmund Watty
Undervisning: Hauglia, Kirkebygda
og YES.

Knivmaking

Messinginstrumenter

Her lærer man å lage kniv med skaft og slire. Kurset er
bygget opp slik at alle uansett ferdigheter kan delta.
Lærer: Viggo Karlsen
Torsdager i Kirkebygda
18:00-19:30, Knivgruppe 1 (ungdom)
19:30-21:00, Knivgruppe 2 (voksne)

KUNST

Svein

Lærer: Andreas Håvik
Undervisning: Stranden, Kirkebygda og YES.

Slagverk
Viggo

Lærer: Norvald Nikolaisen
Undervisning: Kirkebygda og YES.

MUSIKK

Siegmund

Musikk

DANS
Jazzdans
En vanlig jazztime består blant annet av oppvarming, tekniske øvelser og
koreografier. Man får grunntrening i klassisk teknikk samt utfordre seg på rytme,
energi, sammensatte bevegelser, forlengelse og smidighet.
Dette året har vi Jazz-klasser i Kirkebygda:
Mandag 16.30-17.30 Jazz nivå 2 fra 6 trinn
Onsdag 15.15-16.00 Jazz nivå 1 fra 4. trinn
Onsdag 17.00-18.00 Jazz nivå 3 (ungd. skole og VGS)

Hip Hop
Klara

Møyfrid

Sidsel

Sang
Lærere: Klara Høeg, Møyfrid Guttormsen og Sidsel Kvitvik
Undervisning: Kirkebygda, Hauglia og Ytre Enebakk.

I hiphopfaget legger vi stor vekt på musikalitet, dynamikk og utvikling av eget
bevegelsesspråk. En time består av oppvarming, ulike tekniske øvelser, styrke og
ulike trinnkombinasjoner som utvikles etter ferdighetsnivå.
Hiphop i Kirkebygda mandager 17.30-18.30 (ungd. Skole og VGS) og på YES
torsdager 14.10-14.55 for 5-7 trinn

Girlstyle
Kor/sang-grupper
Kulturskolen ønsker å være en ressurs
som bidrar til at mennesker samles for
å synge sammen. Vi har seniorkor for
de voksne. Vi leverer dirigent-tjeneste
til Flateby Barne- og ungdomskor og
nytt av året starter vi en vokalgruppe
for ungdom:

MUSIKK

I 'Girlstyle' møter elevene en dansestil som blander uttrykk og kvaliteter fra HipHop,
jazzdans, street styles og klubb-kulturens waacking og vogue mm. Med inspirasjon
og 'attitude' som trekker på referanser til catwalk-show, dansekonkurranser og
personlig uttrykk er Girlstyle en dansestil som gir mye rom for både trinn,
armbevegelser, 'swag' og utvikling av individualitet og selvtillit hos hver enkelt
danser. Onsdager i Kirkebygda kl 16.00-16.45.

Kompani
Kulturskolens satsingsgrupper innen dansefaget! Dette er et fordypningstilbud der vi
krever litt ekstra av deltagerne i forhold til oppmøte, utvikling og egeninnsats. Opptak
til kompani skjer gjennom audition og dette er for elever som har litt dnaseerfaring
fra kulturskolen eller fra andre danseskoler.

DANS

