
Kulturskolan i Mark 
Vi undervisar i ett tjugotal olika instrument, allt 
från teater till nycirkus - här hittar du vårt utbud

LÄRARE PÅ KULTURSKOLAN
BLOCKFLÖJT
Inger-Lisa Bäckvall ................... 0767 67 09 57
Susanne Henriksson ................ 0767 84 98 51

DRAMA & TEATER
Ingrid Nilsson .......................... 0768 22 65 11
Elina Wadman ......................... 0767 84 98 46

FIOL & CELLO
Elisabet Karlsson ..................... 0703 18 23 15
Emanuel Kling ......................... 0706 73 80 11
Margit Ragnarsson ................... 0767 84 98 48

GITARR & BAS
Thomas Ogelid ........................ 0767 84 98 52
Tobias Karlsson ....................... 0767 84 98 88
Jens Gullbrandsson .................. 0767 84 98 40
Antonio Tafuri .......................... 0767 84 98 41
Urban Karlsson ........................ 0767 84 98 53

NYCIRKUS & CIRKUSLEK
Louise Moesgaard Witthøft ...... 0767 84 98 47
PIANO
Christer Nordahl ...................... 0767 84 98 43
Susanne Henriksson ................ 0767 84 98 51

SAXOFON & KLARINETT
Urban Karlsson ........................ 0767 84 98 53

SLAGVERK
Rickard Jonsson ...................... 0761 16 27 93

SÅNG & RYTMIK
Helena Westin ......................... 0767 84 98 44
Ida Malkolmson (sång).............. 0704 58 09 59

TVÄRFLÖJT
Antonio Tafuri .......................... 0767 84 98 41

OBS! Om eleven blir sjuk eller inte kan komma till sin lektion 
ska läraren kontaktas. 

Kontaktuppgifter Kulturskolan
Kulturskolan, telefon: 0320 21 72 63
Telefontid: Tisdag och onsdag kl 10.00–12.00
E-post: kulturskolan@mark.se
Webbsida: mark.se/kulturskolan
Facebook: facebook.com/kulturskolanimark
Instagram: instagram.com/kulturochfritidimark

www.mark.se/kulturskolan

NyCiRKUS- en konstform som berättar historier i före-
ställningar med dans, teater, musik och poesi

TEATeR
- skriv eget manus, arbeta utifrån färdigskrivet 
arbete, improvisera och använd fantasin

MUSiK 
- undervisning på en mängd instrument, spela i 
grupp, orkester, ensamble, stå på scen och skapa 
musik. Upptäck den egna röstens möjligheter i olika 
musikstilar och körsång

           Välkommen!

Våren 2019



KULTURSKOLAN

 SKAPAR
 GLÄDJE!

PROGRAM VÅREN 2019

Onsdag 6/2 - Stråkafton
Kunskapens Hus Skene kl 18.30

Tisdag 26/2 - Rock & Blueskonsert
Cafeét, Kunskapens Hus kl 18.30

Tisdag–torsdag 5–7/3 - Demovecka
Kulturskolan presenterar kurser på lågstadieskolor

Torsdag 7/3 - Prova-på-kväll
Kunskapens Hus Skene 18.00–20.00

Onsdag 13/3 - Stråkafton
Kunskapens Hus Skene kl 18.30

Torsdag 21/3 - Tidig musikkonsert
Foajén, Kunskapens Hus kl 18.30

Tisdag 9/4 - Vårrock
Assbergssalen, Kunskapens Hus Skene kl 19.00

Fredag 10/5 - Cirkusafton
Tygrikeshallen kl 17.00–20.00 

Måndag 20/5 - Gitarr- och slagverksafton
Assbergssalen, Kunskapens Hus Skene kl 18.30

Tisdag 21/5 - Blockflöjtsafton
Assbergssalen, Kunskapens Hus Skene kl 18.30

Tisdag 28/5 - Vårkonsert
Assberssalen, Kunskapens Hus Skene 19.00

Torsdag 6/6 - Sveriges nationaldag
Mariebergsparken Kinna, Kulturskolan medverkar 

Torsdag 13/6 - Mingla i Mark
Kulturskolan medverkar
Läs mer: www.mark.se/mingla

Måndag–onsdag 17–19/6 - Kulturskolan på turné
En grupp elever sommarjobbar med musik- och cirkus-
underhållning inom kommunens fritidsverksamheter

Onsdag–fredag 26–28/6 - Dagläger med nycirkus i Rydal
Cirkusläger för dig som är 10 år uppåt och tycker om att 
röra på dig. Hänga i trapets, träna volter, jonglera och cykla 
på enhjuling är något av det du kan prova på under dessa dagar.
Läs mer: www.mark.se/nycirkus

Lördag–söndag 29–30/6
Nycirkusfestival Rydal
En festival fylld med kreativt skapande  
och hissnande nycirkusföreställningar med  
professionella världsartister.
Läs mer: www.mark.se/nycirkusfestival

Fredag 9/8 - Sommarfredag
Kulturskolan medverkar
Läs mer: www.mark.se/sommarfredag

VÄLKOMMEN TILL KULTURSKOLAN
Hos oss kan du spela ett instrument, sjunga, spela teater eller 
gå i nycirkus. Kulturskolan är avgiftsfri för alla elever i grund-
skolan boende i Marks kommun. På Kulturskolan får du chans 
att utveckla din kreativitet och skapa glädje samt gemenskap. 
Undervisning bedrivs både på dag- och kvällstid.

ÄMNESKURSER
Musik
Musikens känslorika kraft får oss att 
utveckla vår karaktär och känna glädje. 
Att få tämja ett instrument och framföra 
musik på ett tekniskt och uttrycksfullt 
sätt – kanske inför publik - föder en stark 
självkänsla och en social kompetens. 

Instrument
Kulturskolan erbjuder undervisning på en 
mängd instrument: blockflöjt, cello, fiol/
altfiol, gitarr/elbas, valthorn, klarinett, 
kontrabas, piano/keyboards, sång, 
saxofon, trombon, trummor/slagverk, 
trumpet, tuba och tvärflöjt.

Sång
Sång innebär att upptäcka och uppleva 
den egna röstens möjligheter och kunna 
använda den i olika musikstilar, t ex pop/
rock, musikal och folkmusik. Att arbeta 
med rösten är att arbeta med sin egen 
identitet på ett lustfyllt och kreativt sätt. 
Gruppsång erbjuds från åk 2 till 6, 
solo- och körsång från årskurs 7.

Nycirkus
Nycirkus är en konstform där man med 
cirkusen som ingrediens gör föreställ-
ningar som berättar historier i samarbete 
med andra konstformer som dans, teater, 
musik och poesi. Vi tränar cirkusens alla 
tekniker.

Teater
På teatern jobbar vi med sammanhåll-
ning, fantasin och att växa som individer. 
Vi skriver egna manus eller arbetar utifrån 
färdigskrivet arbete, improviserar och 
använder fantasin. Vi lär oss att sätta upp 
en pjäs och teaterns alla regler. 

Anmälan till ämneskurser: 
Vill du anmäla dig till kulturskolan gör du det på webbsida: 
mark.se/kulturskolan, via formulär eller anmälningsblankett.

Kreativa spår i Kulturskolan
Projektets syfte är att nå nya målgrupper. 
Vi vänder oss till dig som är nyanländ, har 
någon funktionsvariation eller ännu inte 
upptäckt Kulturskolan. Som deltagare 
kommer du möta drama, teater, bild och 
form samt sång och musik.
Lärare: Ida Malkolmson och Lena Persson tel: 0738 01 26 99

Övriga kurser
Går du på Kulturskolan och vill testa olika sätt att skapa musik? 
Läs mer om dessa kurser på hemsidan under rubriken 
”Aktiviteter och projekt”. Med reservation för ändringar i programmen. 

 För mer information se webbsidan: mark.se/kulturskolan


