TRUMPET, VALTHORN, BARYTON,
TROMBON & P-BONE & P-TRUMPET

Steffen Mickeler

Kontaktuppgifter: Steffen.Mickeler@vara.se
Tele: 070-890 77 29
Instrument, ämne: Trumpet, valthorn, baryton och trombon samt p-Bone och p-Trumpet.
Ålder: Enskild- eller gruppundervisning fr.o.m åk 3.
Ansökningstid: Löpande anmälningar och intagningar beroende på plats.
Mer information på nästa sida.

Information:
All undervisning sker på måndagar.
Utöver terminsavgiften för undervisningen tillkommer mindre kostnader för ev. hyrinstrument och spelbok (ca. 200 kr).

GITARR, PIANO, BAS
& LÅTSKRIVANDE

Johanna Bergquist

Kontaktuppgifter: johanna.bergquist@vara.se
Tele: 070-3847228
Instrument, ämne: Gitarr, piano, bas och låtskrivande.
Ålder: Man får börja spela från och med årskurs 2. Årskurs 1 i mån om plats.
Ansökningstid:
Löpande på instrumenten.
Låtskrivarkursen kommer information ut när det startar och hur man anmäler sig.
Mer information på nästa sida.

Beskrivning:
Låtskrivande:
I låtskrivarkursen får du lära dig olika metoder för att skriva låtar. Till exempel hur man
skriver en text, hur du använder ackord och vart du kan hitta inspiration någonstans. I
slutet av kursen skriver du en egen låt med hjälp av de tips du fått tidigare. Sist men inte
minst så får du spela in din låt!
Gitarr:
Gitarren är ett mångsidigt stränginstrument som finns representerad i många olika
musikstilar. Du har en lektion på 20 minuter i veckan. Du får lära dig att spela både ackord
och melodispel. Du lär dig att kompa dig själv eller andra som sjunger. Under året erbjuds
du att delta vid en eller flera konserter som kulturskolan anordnar. Gitarrer måste eleven
köpa själv, kulturskolan hyr inte ut gitarrer.

ELGITARR, AUKUSTISK GITARR,
KONTRABAS & ELBAS

Erland Hofgaard

Kontaktuppgifter: erland.hofgaard@vara.se
Instrument, ämne:
Elbas
Kontrabas
Elgitarr
Akustisk gitarr
Pop/Rock ensemble
Ålder:
Gitarrer och Elbas: åk. 2 eller tidigare i mån av plats
Kontrabas: åk. 4
Pop/Rock ensemble: åk. 6
Ansökningstid: Anmälningar löpande

KLARINETT, SAXOFON,
BLOCKFLÖJT & GITARR

Cecilia Eklund

Kontaktuppgifter: cecilia.eklund@vara.se
Instrument, ämne: Jag undervisar i klarinett, saxofon, blockflöjt och gitarr.
Ålder:
Klarinett och saxofon: du får börja i åk 2 (från åk 1 i mån av plats).
Blockflöjt: du får börja i åk 2, tidigare i mån av plats.
Gitarr: du får börja i åk 2 (från åk 1 i mån av plats).
Ansökningstid: Det går bra att anmäla sig löpande.
Mer information på nästa sida.

Beskrivning:
Undervisning sker enskilt eller i mindre grupp, på skoltid eller eftermiddagstid.
Vi jobbar med notläsning, puls, rytm, gehörsspel och lite improvisation.
Blockflöjt:
Blockflöjt var under många år ett startinstrument men så är det inte längre. Det är
visserligen ett billigt lättblåst och lättskött instrument men ska det låta bra krävs lika
mycket övning som på andra instrument. Precis som med de andra blåsinstrumenten tar
det ofta ett tag innan det börjar låta bra men sedan är blockflöjt ett mycket njutbart
instrument att lyssna till, antingen enskilt eller i grupp. Blockflöjten är normalt inte ett
orkesterinstrument. Det finns små instrument att börja med för de som är unga nybörjare
och större instrument för de som sedan spelat några år.
Klarinett:
Klarinetten tillhör familjen träblåsinstrument och har både öppna fingerhål och klaffar.
Klarinetten har ett rörblad, det är det som gör att det låter när man blåser. Klarinetten
används i väldigt många olika musikaliska sammanhang bla; blåsorkester,
symfoniorkester, jazz, klassisk musik och folkmusik. Det går ganska snabbt att lära sig
många toner så att du kan komma igång och spela låtar. Klarinetten kan låta på många
olika sätt: mystiskt mörkt, väldigt vackert och jätteljust. Det är viktigt att spela hemma.
Saxofon:
Saxofonen tillhör familjen träblåsinstrument (fast det är av metall...). Precis som klarinetten
har den ett rörblad som gör så att det låter när man blåser. Saxofonen används i många
olika musikaliska sammanhang bla; blåsorkester, rockband, jazz, folkmusik och klassiskt.
Det går ganska snabbt att lära sig många toner så att du kan komma igång och spela
låtar. Saxofonen kan låta på många olika sätt: rockigt och rivigt, mysigt och mjukt, starkt
och svagt. Det är viktigt att spela hemma.
Gitarr:
Gitarren är ett mångsidigt stränginstrument som finns representerad i många olika
musikstilar.
Du har en lektion på 20 minuter i veckan. Du får lära dig att spela både ackord och
melodispel. Du lär dig att kompa dig själv eller andra som sjunger. Under året erbjuds du
att delta vid en eller flera konserter som kulturskolan anordnar. Gitarrer måste eleven köpa
själv, kulturskolan hyr inte ut gitarrer.

RYTMIK, TVÄRFLÖJT
& BLOCKFLÖJT

Christina Söderberg Messman

Kontaktuppgifter: Christina.soderberg-messmann@vara.se
Instrument, ämne: Undervisar i El sistema/rytmik, tvärflöjt, blockflöjt, olika projekt som
Projekt Spelgla´ och skapande verkstad.
Ålder: Start från och med årskurs 2, tidigare i mån av plats.
Ansökningstid: Löpande anmälningar.
Information:
Samordnare av Kulturskolans El-sistema verksamhet.

BILD & MUSIKAL

Karin Olsson Johansson

Kontaktuppgifter: karin.olsson-johansson@vara.se
Instrument, ämne: Bild och musikal.
Ålder: Bild från åk 2. Musikal från åk 3.
Ansökningstid: Intag sker terminsvis.
Mer information på nästa sida.

Beskrivning:
Bild:
Du får en bred introduktion i ämnet bild och form. Vi arbetar med olika tekniker och
material som t.ex. blyerts, akvarell, kol, lera, gips, papiermaché och ståltråd. Vi pratar om
konst och experimenterar med färg och form.

CELLO, GITARR & ELGITARR

Yngve Edstam

Kontaktuppgifter: yngve.edstam@vara.se
Instrument, ämne: Jag undervisar i cello, gitarr och elgitarr.
Ålder: Man får börja spela från och med årskurs 2. Årskurs 1 i mån om plats.
Ansökningstid: Löpande.
Mer information på nästa sida.

Beskrivning:
Cello:
Cello är det största instrumentet i fiolfamiljen. Cellon har fyra strängar och spelas med en
stråke. När du spelar cello får du lära dig att spela både på gehör och med noter. Vi spelar
varierande låtar i många stilar. Du har dels en lektion på 20 minuter själv med din lärare
och dessutom erbjuds du så snart det är möjligt att vara med och spela i en orkester som
innehåller både cello, fiol och altfiol. Under året erbjuds du att delta vid en eller flera
konserter som kulturskolan anordnar. Cellon finns i flera olika storlekar, du får hyra en
cello som passar din längd. När du vuxit i en vuxencello behöver du skaffa en egen.
Gitarr:
Gitarren är ett mångsidigt stränginstrument som finns representerad i många olika
musikstilar. Du har en lektion på 20 minuter i veckan. Du får lära dig att spela både ackord
och melodispel. Du lär dig att kompa dig själv eller andra som sjunger. Under året erbjuds
du att delta vid en eller flera konserter som kulturskolan anordnar. Gitarrer måste eleven
köpa själv, kulturskolan hyr inte ut gitarrer.
Elgitarr:
Elgitarren har ingen resonanslåda som förstärker dess ljud och behöver därför en
gitarrförstärkare för att höras. Elgitarren används i många musikstilar, den finns
representerad i allt från jazz- och blues- till rock- och popmusik.
När du spelar elgitarr har du en lektion på 20 minuter i veckan. Du får lära dig att spela
både ackord och melodispel. Du lär dig att kompa dig själv eller andra som sjunger. Du
kommer även att få pröva spela gitarrsolon. Under året erbjuds du att delta vid en eller
flera konserter som kulturskolan anordnar. Gitarrer måste eleven köpa själv, kulturskolan
hyr inte ut elgitarrer.

SÅNG, PIANO & MUSIKAL

Margareta Forsblad

Kontaktuppgifter: margareta.forsblad@vara.se
Instrument, ämne: Undervisar i sång, piano och musikal.
Ålder:
Piano från åk 3 (om plats tidigare).
Solosång från åk 7.
Gruppsång åk 5 och 6.
Musikal från åk 3.
Ansökningstid: Kan ta in löpande utom på musikal där det sker terminsvis.

TRUMMOR

Prem Sandell

Kontaktuppgifter: prem.sandell@vara.se
Tele: 0704-385984
Instrument, ämne: Jag undervisar i trummor och slagverk.
Ålder: Trummor kan man börja från 6 år och uppåt.
Ansökningstid: Det går bra att anmäla sig löpande.
Mer information på nästa sida.

Information:
Trumundervisningen är enskild och anpassas efter just din förkunskap.
Slagverks ensemble ingår om man önskar. (På måndagar kl.18.00-18.45)

FIOL & ALTFIOL

Boel Klang
Kontaktuppgifter: boel.klang@vara.se
Tel: 070-6982521
Instrument, ämne: Fiol och altfiol.
Ålder: Från 6 års ålder, men självklart är du även välkommen att börja när du är äldre.
Ansökningstid: För att få en bra speltid, anmäl dig gärna i maj, men jag tar in löpande i
mån av plats.
Mer information på nästa sida.

Beskrivning:
Vad är skillnaden mellan altfiol och fiol? Altfiol spelas ungefär på samma sätt som en fiol
men är stämd med lägre toner och har en mörkare, mjukare klang.
Du undervisas själv eller tillsammans med en kompis, främst på skoltid. I kursen ingår
även orkesterspel efter skoltid.
Först lär vi oss grunderna i själva fiolspelet på gehör, och sedan börjar vi med notläsning.
Vi använder musik från så många olika genrer som möjligt; folkmusik, pop, film, klassiskt,
världsmusik.
Orkesterundervisningen är på tisdag eftermiddag, och du blir erbjuden en plats så fort vi
har en grupp som passar dig.
Fiolerna är olika stora beroende på barnets längd och storlek. På Kulturskolan kan du hyra
instrument tills du når vuxenstorlek. Då kan du köpa ett eget som du har med dig livet ut.
Spelböcker ingår inte i kursavgiften, utan det köper du själv på lärarens rekommendation.

TEATER & MUSIKAL

Johan Rundkvist

Kontaktuppgifter: johanrundkvist@goodoa.se
Instrument, ämne: Teater och musikal.
Ålder: Teater och musikal från årskurs 3.
Ansökningstid: Intagning sker terminsvis.
Mer information på nästa sida.

Beskrivning:
Här får du möjlighet att utveckla din förmåga att uttrycka dig genom att spela teater. Du får
lära dig vad det innebär att delta i en teaterföreställning. Genom olika dramaövningar
fördjupar vi oss i skådespelarens alla uttrycksmedel.

TVÄRFLÖJT & BLOCKFLÖJT

Dan Bengtsson

Kontaktuppgifter: dan.bengtsson@vara.se
Tele: 073-211 09 56
Instrument, ämne: Jag undervisar i tvärflöjt, blockflöjt och orkester.
Ålder: Från och med årskurs 2, tidigare i mån av plats.
Ansökningstid: I huvudsak anmälningar före terminsbyte men löpande anmälningar kan
tas emot om det fungerar i redan lagt schema. Alla antagningar i mån av plats.
Mer information på nästa sida.

Beskrivning:
Blockflöjt:
Blockflöjt var under många år ett startinstrument men så är det inte längre. Det är
visserligen ett billigt lättblåst och lättskött instrument men ska det låta bra krävs lika
mycket övning som på andra instrument. Precis som med de andra blåsinstrumenten tar
det ofta ett tag innan det börjar låta bra men sedan är blockflöjt ett mycket njutbart
instrument att lyssna till, antingen enskilt eller i grupp. Blockflöjten är normalt inte ett
orkesterinstrument. Det finns små instrument att börja med för de som är unga nybörjare
och större instrument för de som sedan spelat några år.
Tvärflöjt:
Tvärflöjt är ett vackert klingande instrument fast inte det instrument som låter mest. Några
tycker att det är lite klurigt att få ton i tvärflöjten men alla som börjar och gör sitt bästa
garanteras att lyckas få ton, om än inte vid första försöket. Tvärflöjt finns med i många
sammanhang från soloframträdanden till stora orkestrar. Användbart i de flesta
musiksammanhang och i många olika genrer. De är inte så dyra att köpa samt små och
smidiga att ta med sig.

DANS & MUSIKAL

Elina Johansson

Kontaktuppgifter: Elina.Johansson@vara.se
Instrument, ämne: Dans och musikal.
Ålder: Danslektionerna är från 4 års ålder och uppåt.
Musikalgruppen är från 9 år och uppåt.
Ansökningstid: Intagning sker terminsvis.
Mer information på nästa sida.

Beskrivning:
Elina Johansson är danspedagog på Vara Kulturskola. Danslektionerna hålls i Ateljén, på
Kungsgatan 38 bakom Brandstationen.
På danslektionerna utvecklar du rörelsefantasin, motoriken, musikaliteten och förmågan att
fungera i grupp. I lektionerna ingår uppvärmning, dansträning, improvisation och koreografi. Vi
använder oss av olika stilar som exempelvis modern, street och balett men grunden är i jazz- och
showdans.
Ansökan till danslektionerna görs via Kulturskolans hemsida, där man skapar en användaridentitet
för att sedan söka de kurser man vill gå. Att dansa på Kulturskolan kostar 600 kr/termin. Det finns
flera olika dansgrupper, gruppindelning sker efter ålder och förkunskap.
Alla är välkomna att dansa!

Dansschema HT-17
Måndag

Tisdag

15.20-16.00
15.20-16.00
Barndans 5-7 år Barndans 4-6 år
16.10-17.10
Dans 9-11 år
17.20-18.40
Dans 14-19 år

15.45-17.15
Musikal

Torsdag
15.20-16.00
Dans 7-9 år
16.15-17.00
Dans 8-10 år
17.15-18.15
Dans 11-14 år

