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Innhold i tilbudene:
Individuell undervisning i musikk:
Her får elevene 30 minutter pr uke alene sammen med lærer, med undervisning tilpasset sitt nivå og
sine interesser. Der det er ønskelig fra elever og lærer kan to og to elever spille sammen. I perioder
kan flere elever spille sammen etter nærmere avtale, da med ukentlig øvingstid på 45 minutter.

Gruppeundervisning musikk:
-

I rockeverksted setter vi sammen grupper og band etter avtale med elevene ut fra
nivå, alder, geografi osv. Ved behov deles elevene inn i rene instrumentgrupper for å få
undervisning på de spesifikke instrumentene. Vi trenger gitarister, bassister, vokalister,
trommeslagere og pianister.

-

Samspillgruppe er musikktilbudet for elever med behov for spesiell tilrettelagt
undervisning. Tilbudet startet opp høsten 2009 etter ønske fra foreldre, og gruppas debut på
vårkonserten 8.mai 2010 er noe alle i salen vil huske! Her skreddersyr vi opplegget ut fra
elevene som melder seg på.

-

Samspill gammeldans er tilbudet for de som har lyst til å spille folkemusikk/gammeldans
sammen med andre. Gruppen settes sammen etter ønske fra de som melder seg på, basert på
instrumenter og ferdigheter. Gitar, bass, rytme, torader, trekkspill og fele er aktuelle
instrumenter sammen med sang.

-

Musikklære er et bredt tilbud for de som vil lære mer om musikk, teori, hørelære,
musikkhistorie osv. Spesielt kan dette være et nyttig tilbud for alle som tenker på å søke
skoleplass der det er prøvespill og teoriprøve for å komme inn.

-

Barnekor er sangtilbudet for 1.-4.klasse. Vi synger sammen på norsk (+ engelsk) og øver
inn enkel sangkoreografi. Barnekoret er et populært innslag på alle konserter

-

Ungdomskor med kompgruppe
Her gir vi tilbud om ungdomskor med komp-gruppe for elevene. Målsetningen her er å
kunne synge sammen på engelsk og norsk sammen med sangkoreografi og bevegelser, også
flerstemt sang. Og alt med musikk fra egen komp-gruppe!

-

Begynneropplæring korps
Folldal skolekorps har sin begynneropplæring direkte i kulturskolen. Elevene er dermed
kulturskoleelever og ikke korpsmedlemmer første året. Aktuelle instrumenter høsten 2022 er
bariton, horn, kornett og klarinett.

-

Gitar for voksne er tilbudet for alle voksne som ønsker å lære gitarspill. Gitar er svært
anvendelig, og her lærer alle det de trenger for å kunne bruke gitar i ulike sammenhenger.

-

Komposisjon er et nytt tilbud med Andriy som lærer. Komponering av musikk og
improvisasjon med pianoet som hovedredskap.

-

Låtskriving pop/rock er et nytt tilbud for de som ønsker å skrive egen pop og rockemusikk.

Gruppeundervisning i
kunst og kultur:

-

Visuell kunst
gir elevene et møte med ulike kunstneriske virkemidler, materialer, redskaper, uttrykk og
teknikker. Undervisningen legges opp som prosjektarbeid der elevene arbeider i kreative
prosesser sammen med andre elever. Elevene gis mulighet til å oppleve skaperglede og
estetisk utvikling. Gjennom ulike kunstprosjekter skal elevene tilegne seg estetiske
erfaringer i møte med samtidskunst. Hvert kunstprosjekt avsluttes med en utstilling ved
kulturskolens vinter og vårforestillinger.
Hovedinnholdet i tilbudet for neste år er skulptur, keramikk, tegning, maling og grafikk.

-

Brukskunst
er tilbudet for alle som liker å jobbe med hendene. Kunstutforming av bruksgjenstander fra
det vi finner i naturen, kniver, auser, kopper, treskulptur osv.

-

Dans.
Tanja Korban forsetter med sitt populære undervisningsopplegg innen moderne dans.
Elevene blir delt inn i grupper etter alder.

-

Lys- og lydverksted
er et tilbud for alle som synes det er moro å lære lys og lydrigging, lyssetting av konserter,
lydkjøring av øvinger og konserter osv.

