
KULTURSKOLEN 
I MÅLSELV



KAN DET FRISTE MED GYLNE ØYEBLIKK?
JA? - DA ANBEFALER VI AT DU SØKER PLASS 

I KULTURSKOLEN I MÅLSELV

HER ER VÅRT TILBUD FOR DETTE SKOLEÅRET

Hos oss i Kulturskolen møter du trivelige folk som liker å holde på med det 
samme som deg. Du får deg kanskje en ny venn og kanskje lærer du noe nytt 
om deg sjøl. Det er artig å oppleve nye ting. Du kan lære deg å spille et nytt 
musikkinstrument eller få hjelp til å komme videre på noe du allerede kan. 
Du kan danse, lage kunst og kul mat og være med å lage konserter og teater-
forestillinger. Du møter oss på skolen din eller på Istindportalen. Det er litt 
forskjellig hvilke tilbud vi gir fra år til år. For dette skoleåret kan du være med på 
dette:



VOKAL/SANG
Elsker du å synge? Da kan det være fint å gjøre det så mye som mulig! I Kulturskolen får 
du synge både solo(alene) og sammen med andre. Du får synge mange forskjellige typer 
sanger. Sammen med læreren din finner du ut hva du har mest lyst til å prøve. Det er 
en flott opplevelse å glede andre med sin sang og i Kulturskolen får du synge for andre 
på konserter. Du lærer tekniske ferdigheter, øver kroppsbevissthet og gehør. Du får 
samspille med andre i vokalgruppe eller i orkester og band. Passer for alle. 

FIOLIN/FELE 
Fiolinen er et populært instrument. Den brukes i veldig mange sammenhenger og 
har en unik og vakker klang. Du kan spille hva som helst på ei fele og den passer fint 
både solo, i band og i store orkestre. Du får være med å velge ditt eget repertoar 
og får øve på å lytte og trives i egen musikk. Passer for alle.

GITAR
Gitaren er et supertrivelig instrument som lager god-stemning hjemme i stua, blant 
venner og egentlig overalt. Lær deg å spille melodier, akkorder(grep), fingerspill m.m. 
Gitaren er allsidig og funker godt i mange stilarter. Du kan spille alene og sammen med 
andre. Kanskje kan du kompe deg selv mens du synger? Her er det mange muligheter. 
Passer best fra 3. klasse og oppover.

BASS
Bassen er et morsomt instrument som er lett å like og du lærer raskt det grunnleggende. 
Den låter vakkert med sine mørke toner og kan bli både mystisk og råtøft på samme tid. 
Bassen er allsidig og kan spilles på mange forskjellige måter. Du kan spille melodier, riff 
eller kompe i band/orkester m.m. Bassen passer til alle sjangre som finnes og det er du 
som bestemmer hva du vil spille. Passer best fra 3. klasse og oppover.



PIANO/KEYBOARD
Du kan raskt lokke musikk ut av et piano og de svarte og hvite tangentene skjuler 
både tøffe låter og vakre ballader. Pianoet er nok det instrumentet som flest 
mennesker kjenner til. Det er laget mer musikk for piano enn noe annet instrument 
i verden. Derfor er det mye flott å velge mellom. Du får lære å spille melodier, 
besifringsspill (akkorder) og røffe riff.  Pianoet blir ofte brukt til å kompe andre 
instrument og sangere, men låter like fint alene. Passer for alle

BLOKKFLØYTE 
Blokkfløyta er lett å få lyd i, lett å ta med og lett å like. Har du blitt godt kjent med blokk-
fløyta har du en venn for livet. Du kan spille vakre melodier på en fjelltopp, nede ved elva 
eller inne i stua. Og selvfølgelig på konsert som solist eller sammen med andre i herlig 
samspill. Fløyter finnes i alle fasonger og størrelser og kan spilles til alle typer musikk. 
Passer for alle.

SLAGVERK
Å spille trommer er veldig spennende! Man bruker 
hele kroppen, hender og føtter og man kan lage 
mange kule rytmer og lyder. Når du hører ordet 
«slagverk», tenker du kanskje trommesett? Det 
stemmer, men det kan være så mye mer enn det. 
Hos oss lærer du å traktere både trommesett og 
perkusjon (djembe, conga, cajon m. m) I under-
visninga lærer du teknikk, får spille alene og 
sammen med andre i orkester/band eller tromme-
ensemble. Undervisninga kan tilpasses elever 
som ønsker å spille i korps. Notelære inngår 
for de som ønsker det. Passer for alle.



MUSIKAL
Vil du være skuespiller, danser og sanger i en flott musikalforestilling? Da er dette noe for 
deg. Vi setter opp en musikal og den arbeider vi med hele kulturskoleåret. Du kan være 
aktiv i utviklinga av forestillinga og være med å påvirke regi og koreografi. Musikalgruppa 
og elevene fra Minimusikal spiller i samme produksjon og har flere felles øvinger. Det er 
artig å lage teater sammen med andre. Elevene på Musikal har hovedrollene og det går an 
å ønske seg solosang. Fra 7. klasse.

MINIMUSIKAL
Liker du å synge, danse og være skuespiller? Da kan du være med i Kulturskolens 
musikalforestilling. Vi øver på danse- og sangnummer i egen gruppe og noen ganger 
sammen med de litt eldre musikalelevene. Det er kjempegøy å lage forestilling sammen. 
Fra 4.-6. klasse

MINUS MANUS
Liker du å spille teater? Da kan du melde deg på i kulturskolens lekne 
teatertrupp Minus Manus! Vi finner på spennende og morsomme 
teaterfortellinger med mye «hopp og sprett». Vi lager korte 
forstillinger bygd på dine og de andre i gruppa sine idéer. 3.-4. klasse

UNGDOMSTEATER
Har du en skuespiller i magen? I Ungdomsteatret kan du få skuespilleren i deg til å 
blomstre. Vi lager en teaterforestilling sammen. Noen ganger lager vi alt selv og noen 
ganger bruker vi manus som inspirasjon. Det er gruppa og læreren i felleskap som 
bestemmer hva som skal produseres og du lærer skuespillerteknikk, stemmebruk, 
improvisasjon, regi m.m. I gruppa blir vi godt kjent og du får være med å påvirke både det 
sosiale og teaterprosessen gjennom kulturskoleåret. Fra 7. klasse



VISUELL KUNST
Det er gøy å være i gruppe med andre som også syns kunst er kult. Du får holde på 
med dine egne interesser og ønsker, enten det er fantasitegninger, landskapsmaleri 
eller abstrakt kunst. Og innimellom lager vi kunst sammen. Vi gjør klassiske tegne-
øvelser, utforsker forskjellige maleteknikker og prøver å lære “å se” på en ny måte. 
Fra 5. klasse

SMARAGD  
Samspillsgruppe for ungdom og voksne med behov for spesielt tilrettelagt under-
visning. Her er det fokus på musikkglede, mestring og fellesskap. Det er høyt under 
taket og latteren sitter løst. Vi synger av hjertens lyst og spiller hverandre gode. 

KREATIV DANS
Du kan bli med inn i dansens verden gjennom lekbetonte, spennende og artige 
øvelser. De som er med får utforske dans, bevegelse og sin egen kreativitet. 
Du øver i tillegg konsentrasjon, koordinasjon og musikalitet. Vi tar 
utgangspunkt i elevenes naturlige danseglede. For 1. og 2. klassinger.

Gjennom året vil vi tilby spennende WORKSHOPS og korte KURS 
med forskjellige tema. Disse vil bli kunngjort fortløpende. Følg med!



GYLNE ØYEBLIKK
Kulturskolen i Målselv

HER SØKER DU PLASS:

FOR MER INFO OM KULTURSKOLEN:

FØLG OSS GJERNE PÅ FACEBOOK:

HÅPER VI SEES TIL HØSTEN!

MED VENNLIG HILSEN

https://nomalselv.speedadmin.dk/account/signin?ReturnUrl=%2f
https://www.malselv.kommune.no/kulturskole.485022.no.html
https://www.facebook.com/kulturskoleniMalselv/

