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Elevavgifter
Kursavgift instrument barn/ungdom 500 kr/termin
(notmaterial tillkommer)
Kursavgift instrument vuxna 800 kr/termin
(notmaterial tillkommer)
Instrumenthyra 200 kr/termin
Ensemble och orkesterspel GRATIS

Kör 200 kr/termin
(gratis om man deltar i annat ämne)

Dans 500 kr/termin
Teater 500 kr/termin
Bild och form 500 kr/termin
(materialkostnad 50 kr/termin)
Bild och teater 500 kr/termin

Maxtaxa 1000 kr/per familj och termin (inkluderar
ej vuxendeltagare).

Slutar en elev under terminen återbetalas EJ
avgiften. Från och med tredje lektionstillfället varje
termin uttas full avgift. Under ett läsår erbjuder vi
minst 28 lektionstillfällen. I begreppet lektionstill-
fällen ingår även sådant som konserter/föreställ-
ningar, konsertbesök, utställningar etc.

Fakta
Kulturskolan tillhör bildningsnämnden i Vara
kommun. Förvaltningschef: Yvonne Kjell
Rektor: Karin Beckman 0512-312 33
Kansli: 0512-311 32
E-post: kulturskolan@vara.se

Övrig information angående, grupper, personal,
tider, blanketter, föräldraförening med mera hittar 
du på vår hemsida www.vara.se under barn och
utbildning.

Gilla oss på facebook!
www.facebook.com/varakulturskola



Musik
I musikämnena lär du dig att spela ett
instrument eller att utveckla din röst.
Undervisningen sker enskilt eller i mindre
grupp. På många instrument ingår även
orkester eller ensemble som en naturlig
del i undervisningen. Från åk 3, tidigare i 
mån av plats.
Stråkinstrument:
Violin, viola, cello och kontrabas.
Instrumenten kan hyras under de år 
eleven
behöver instrument av mindre storlek.
Träblåsinstrument:
Blockflöjt, tvärflöjt, oboe, klarinett och
saxofon. Instrumenten kan hyras under
två år och sedan i mån av tillgång.
(Blockflöjt kan ej hyras)
Bleckblåsinstrument:
Kornett, trumpet, valthorn,trombon
och tuba. Instrumenten kan hyras under
två år och sedan i mån av tillgång.
Piano:
Instrumentet kan ej hyras
Stränginstrument:
Gitarr, elgitarr, elbas. Instrumenten kan ej
hyras.
Slagverk:
Trummor. Instrument kan ej hyras.
Solosång:
Från åk 7.
Kör:
Barn- och ungdomskör åk 3-6.

Bild och form
Tycker du om att teckna, måla och vill lära 
dig mer om olika färger och hur de används? 
Du kanske också gillar att forma saker med 
händerna tex göra masker, små figurer eller 
nyttoföremål? Vi arbetar även med animerad 
film. Från åk 2.

Dans
Barndans 4-6 år
Dansmix åk 1-gymnasiet
Här utvecklar du rörelsefantasin, motori-
ken, musikaliteten och förmågan att funge-
ra i grupp. I lektionerna ingår uppvärmning, 
dansträning och koreografi. På dansen använ-
der vi oss av olika stilar, t ex modernt, street, 
jazz- och showdans.

Bild och teater
En kurs för dig som vill spela teater, arbe-
ta runt omkring en teatererföreställning; sy, 
snickra, måla, sminka, göra kostymskisser 
och scenografimodeller, arbeta som scenar-
betare. Vi sätter upp en föreställning under 
läsåret. Från åk 3.

Teater
Här får du möjlighet att utveckla din förmå-
ga att uttrycka dig genom att spela teater. 
Du får lära dig vad det innebär att delta i en 
teaterföreställning. Genom olika dramaöv-
ningar fördjupar vi oss i skådespelarens alla 
uttrycksmedel. Från åk 3, tidigare i mån av 
plats.

Musik
I musikämnena lär du dig att spela ett instru-
ment eller att utveckla din röst. Undervisning-
en sker enskilt eller i mindre grupp. På många 
instrument ingår även orkester eller ensemble 
som en naturlig del i undervisningen. Från åk 
3, tidigare i mån av plats.

Stråkinstrument:
Violin, viola, cello och kontrabas.
Instrumenten kan hyras under de år eleven
behöver instrument av mindre storlek.

Träblåsinstrument:
Blockflöjt, tvärflöjt, oboe, klarinett och
saxofon. Instrumenten kan hyras under
två år och sedan i mån av tillgång.
(Blockflöjt kan ej hyras).

Bleckblåsinstrument:
Kornett, trumpet, valthorn,trombon
och tuba. Instrumenten kan hyras under
två år och sedan i mån av tillgång.

Piano:
Instrumentet kan ej hyras

Stränginstrument:
Gitarr, elgitarr, elbas. Instrumenten kan ej
hyras.

Slagverk:
Trummor. Instrument kan ej hyras.

Solosång:
Från åk 7.

Kör:
Barn- och ungdomskör åk 3-6.

Brasslek för dig i åk 1:
Kursen är tio gånger/termin och undervis-
ningen sker i grupp. Du får prova på kornett /
trumpet, valthorn och baryton.

Brasslek innehåller även sång, rytmik, koor-
dinationsövningar och enklare musiklära. Du 
lånar instrumentet på lektionen.

Kursen avslutas med en liten konsert.
Därefter finns en fortsättningskurs.


