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... for dig, der er vild med billedkunst og musik

VELKOMMEN TIL
KULTURSKOLEN KOLDING
Så starter vi tilmeldingen til en ny spændende sæson. Er du mellem 0 – 25 år og nysgerrig på musik,
billedkunst og kultur, så er Kulturskolen stedet for dig. Hos os er der plads til alle – vi både hygger og nørder.

Kunst og musik er livsbekræftende, udfordrende og fællesskabende.
Kunst og musik er et sprog, som er både videns- og følelsesbaseret.
Kunst og musik påvirker vores sind og giver kræfter til livet.
Vi har alt fra eksperimenterende musik til babyrytmik, instrumentundervisning, sangskrivning og komposition, talentlinier og MGK… Tegning, maleri, lerbrændeovn, staffelier, Ung Kunst og et spritnyt atelier.
Kulturskolen Kolding afholder ferniseringer, koncerter, weekendture, lejrskoler, og vi arbejder også på tværs
af musik- og billedskole bl.a. i workshops med gæstelærere udefra.
Vores egne undervisere er kunstnere, designere og musikere, der er max klar til at give dig musik- og billedkunstundervisning på et højt niveau, hvor du kan være sikker på at få både spændende og sjove udfordringer.
Læs mere om vores mange undervisningstilbud på de næste sider

››

Kig også ind på www.kulturskolenkolding.dk hvor du selvfølgeligt også kan tilmelde dig.
Har du spørgsmål – så kontakt kontoret på 79 79 10 50 eller mail på kulturskolen@kolding.dk

Vi glæder os til at se dig på Kulturskolen Kolding!
Med venlig hilsen
Jens Bloch
Kulturskolechef Kolding

BILLEDSKOLEN
Er du vild med kunst, er du landet det
rigtige sted! Her kan du dyrke dine
kreative evner sammen med andre
fra du er 7 - 18 år.
KUNST OG KREATIVITET - LEG OG EKSPERIMENTER
På vores grundhold vil du ofte komme til at prøve lidt af det
hele, så du får godt kendskab til mulighederne i billedkunst.
Vi undersøger og afprøver teknikker og materialer, så vi får
prøvet mange forskellige ting.
FORDYBELSESHOLD
Her kan du gå endnu mere i dybden med eksempelvis tegning, ler, maleri, fototeknikker eller måske design med nål
og tråd.
KUNSTLABORATORIER
Vi har også kunstlaboratorier for både børn og unge, hvor
vi fortsætter med at eksperimentere og arbejde med mange forskellige måder at udtrykke os på.
UNG KUNST
Billedskolen har også talentundervisning – Ung Kunst hold,
som vi opretter til de ældste elever, der gerne vil fortsætte
med billedskolen og har lyst til at gå i dybden med forskellige fagområder.
OM AT GÅ PÅ BILLEDSKOLE
Vi har det rigtig hyggeligt sammen, og det er rart at
være sammen med andre, der også kan lide billedkunst.
Vi både leger, eksperimenterer og arbejder seriøst med
billedkunsten.
Vi giver os tid til at afprøve både materialer, teknikker og
metoder, sætter ting sammen på nye måder og bliver på
den måde gode til at tænke ud af boksen, når vi skal få
nye idéer.
Nogle gange prøver vi noget, vi ikke er dygtige til i forvejen
og lærer, at det er ok at lave en fejl. På den måde lærer
vi nyt. Der er ikke noget, der er så slemt, at man ikke kan
ordne det ved at tegne ovenpå. Tit skal der mange grimme forsøg til for at lave noget godt!
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SMÅBØRN
OG INDSKOLING
“... Vi styrker børnenes kompetencer
ved aktivt at drage nytte af børns
glæde ved kunsten og musikken. Det
gavner den sproglige, motoriske og
sociale udvikling. Det sansebaserede
og æstetiske udvider børns måde at
lære på...”

SMÅBØRNSUNDERVISNING
Det er udgangspunktet i al vores undervisning. Vi tror på, at
vi kan være med til at danne de kommende generationer
gennem kunsten og musikken, der er det pædagogiske
grundlag, når vi danser, maler og leger. Vi udfordrer sanserne, motorikken og har fokus på at lære gennem legen
og fællesskabet. Og så gør det os bare glade…..!
Undervisningen finder sted på din daginstitution eller på Kulturskolen i aldersgruppen 0 - 5 år. Er du stadig derhjemme
ved mor eller far, så kommer vi gerne ud til din mødre- eller
fædregruppe.
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INDSKOLINGEN
Ind i Musikken er vores undervisningstilbud til dig, der går i 0. - 2. klasse.
I 0. klasse. er der fokus på sang, sanglege, bevægelse, spil på rytmeinstrumenter og stavspil, som vil
være grundbegreberne i elevernes arbejde med pulsfornemmelse, rytme, dynamik, klang, form, m
 elodi,
fantasi, kropsbevidsthed og musikalsk udtryk. Her øver vi os i de grundlæggende og fællesskabende
musiske begreber. Holdene er på 10 elever.
I 1. og 2. klasse. har vi mere fokus på det instrumentale. Gennem de lege, sange og bevægelser, som
vi kender fra 0. klasse, forstærkes legen nu med instrumenterne, og vi skaber sammen de første simple
sammenspil. Musikglæden og nysgerrigheden er her det vigtige, ligesom den enkelte elevs rolle i det
musiske fællesskab. Derfor er holdene mindre end i 0. klasse.
Undervisningen finder sted på din skole eller på Kulturskolen.
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KOR, ORKESTER
& BAND
VI SPILLER OG SYNGER SAMMEN!
Noget af det sjoveste ved at spille eller synge er
at gøre det SAMMEN med andre. På Kulturskolen
kan du SPILLE med i mange forskellige orkestre
og bands, og vi har også op til flere kor, hvis du
gerne vil SYNGE sammen med andre.
Når du spiller et instrument eller går til sang på
Kulturskolen, kan du gå til sammenspil og kor
GRATIS. Læs herunder om Kulturskolens mangfoldige muligheder for at spille SAMMEN:
WINDBANDS OG CONCERTBAND
Blæser du et stykke på trompet, basun, valdhorn, tværfløjte e
 ller
andre blæseinstrumenter? Slår du igennem på slagtøj?
Så kan spille med i vores WINDBANDS.
Du starter i J unior Windbandet og senere Windbandet, og når du
har øvet dig lidt mere, kan du spille med i det store C
 oncertband.
Du kan som blæser også kaste dig over Bigbandet, hvis du er
øvet nok.
GUITAR- OG SAXOFON-ORKESTER
Spiller du guitar eller saxofon, har vi henholdsvis guitarorkestre og
et saxofonorkester i form af Saxofonklassen, hvor der er plads til
både begyndere, let øvede og øvede.
KOR
Elsker du at synge, så har Kulturskolen hele fire kor: Spirekoret for
de mindste, Juniorkoret for dig i 3. - 6. klasse og så koret Got Vocal
som består af sangglade elever fra 7. klasse og op til gymnasie-
alderen. Og på toppen af kor-kransekagen har vi Vokalensemblet
– en lille gruppe dedikerede sangere, der vil noget ekstra med
korsangen.
I Kulturskolen er der plads til ALLE, der gerne vil synge – også selvom du spiller et instrument. Man bliver nemlig bedre til at spille,
når man også synger. Bare spørg din lærer...
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BANDS
Start i Bandskolen (3. - 4. klasse), enten lokalt på din skole eller på Kulturskolen på Riis Toft. Gå videre til
Bandskolen for 5. klasse+ eller til storbandet ROCKING KIDS og derfra til Kulturskolens forskellige bands,
der spiller alle genrer og hedder alt fra Funky Station til Enricos Disciple. Vi finder en plads til dig, om du
er begynder eller øvet, så du kan bruge dine færdigheder på trommer, bas, guitar, keyboard og sang
SAMMEN med andre.
SYMFONIORKESTER OG ORKESTERSKOLE
Kulturskolen har også et symfoniorkester, nemlig Kulturskolen Kolding UngdomsSymfoniOrkester - forkortet til KOUSY. Orkestret har plads til klarinetter, violiner, bratscher, celloer, slagtøj, valdhorn, trompeter - you name it! Og så har KOUSY sin egen "Orkesterskole", hvor du kan øve dig sammen med dine
spillekammerater i små grupper som f.eks. Spirestrygerne (8 - 11 år) og Juniorstrygerne (10 - 14 år).
Når du så er øvet nok, kan du blive fuldblods medlem af det store orkester, og spille med til orkestrets
fællesprøver! KOUSY arbejder sammen med Vejle Musikskoles symfoniorkester VENUS om forskellige
projekter, og bliver dermed til VOKUS! Så det er i sandhed et "kousy" orkester at spille sammen i…
KONCERTER OG TURE!
Fælles for ALLE sammenspilshold er, at der er aktiviteter med holdet ud over de ugentlige prøver og øvning i øvelokalet, nemlig koncerter og for nogens vedkommende workshops og koncertture til ind- og
udland. Det giver derfor et kæmpe sammenhold at være sammen om at spille!
Kulturskolen har sammenspilstilbud for ALLE – også for dig. Vi synes nemlig, det er sjovest, når vi spiller
SAMMEN! Det er det, der gør os til verdens bedste kulturskole for dig!
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INSTRUMENT
UNDERVISNING
På Kulturskolen underviser vi i alle de
instrumenter, du kan drømme om.
LÆR AT SPILLE INSTRUMENTET DU DRØMMER OM:
›› Guitar

›› Kontrabas

›› Harpe

›› Klassisk klaver

›› Trombone

›› Klassisk sang

›› Rytmisk klaver

›› Trompet

›› Rytmisk sang

›› Elguitar

›› Valdhorn

›› Slagtøj

›› Elbas

›› Basun

›› Obo

›› Trommer

›› Blokfløjte

›› Fagot

›› Euphonium/Bariton ›› Tuba

›› Ukulele

›› Violin

›› Tværfløjte

›› Keyboard

›› Bratsch

›› Klarinet

›› Elektronisk musik

›› Cello

›› Saxofon

›› Lydlab

›› Sangskrivning
Vores lærere er konservatorieuddannede musikere og musikpædagoger.
Man kan starte på nogle instrumenter allerede når man er 5 år – ex. violin,
cello, guitar og klaver efter suzukimetoden. De fleste andre instrumenter
kan man starte med i 2. – 3. klasse.
Når man spiller et instrument på Kulturskolen modtager man enten soloundervisning eller går på små hold. Men derud over er der også sammenspil,
band, kor fra første dag. Her har du mulighed for sammen med nye musikalske venner at spille og hygge sammen omkring musikken.
At lære at spille er også at lære at spille sammen, og vi dyrker i høj grad
det musiske fællesskab på Kulturskolen og der vil også løbende være projekter, koncerter m.m. du kan deltage i.
Du kan vælge mellem holdundervisning eller solo.
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TALENTLINIEN
Kulturskolen Koldings
Talentlinie i musik
Hvis du elsker musik og gerne vil lidt
mere med musikken, kan det være, at
Kulturskolens talentlinie er noget for
dig. På talentlinien får du mere under
visning, flere fag og møder andre,
som også vil lidt mere med musikken.
TalentKlubben (8 -14 år) er stedet, hvor du får musikalske kamme
rater. Du mødes med andre talentelever på din alder, og I spiller sammen, går til koncerter sammen, komponerer sammen,
bygger instrumenter sammen… I lærer altså om musik på alle
mulige måder. Det er en rigtig musikklub! Dine lærere hedder
Robert og Østen, og de to er altid fyldt med gode idéer…
TalentKlassen (14 -18 år) – her får du flere fag og møder
musikken på endnu flere områder. Du skal have hørelære og
teori og bliver præsenteret for faget SSB - Sang, Spil og Bevægelse. Du kommer også til at spille med i et orkester eller band,
hvis du ikke allerede gør det i forvejen, og deltager i forskellige
workshops og koncerter.
På TalentAkademiet (16 - 25 år) får du endnu mere musik på
et højere plan. Du fortsætter med sammenspil og dine bifag
(hørelære, teori, SSB), og kan f.eks. begynde at forberede dig
på at søge ind på MGK. På Akademiet har du mulighed for
at målrette din undervisning hen imod det, DU gerne vil opnå
med musikken.
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KONCERTER, WORKSHOPS OG ÅRSPRØVER
Som talentelev deltager du i workshops og koncerter på Kulturskolen som tillæg til den ugentlige undervisning, og du kommer også ud at spille koncerter på Koldings fantastiske kulturinstitutioner som f.eks.
Godset, Trapholt og Nicolai Scene.
Hvert år afholdes også en årsprøve-koncert, hvor alle elever spiller for hinanden. Talentlinielærerne er
censorer og afgør oprykning til næste trin, eller om du skal have et ekstra år på samme trin.
OPTAGELSESPRØVE
For at komme ind på talentlinien skal du bestå en optagelsesprøve. Til prøven vil du møde kulturskolechef
Jens Bloch og afdelingsleder Christian Agger Bøtker, som vil høre dig synge, spille og klappe rytmer.
Optagelsesprøven afholdes i foråret og du skal bruge din lærers anbefaling for at søge ind.
BETALING:
For Talentlinjen betales:
› Instrumentalfag
› Evt. valgfri bifagsklaver (400)
› Et månedligt Talentlinie-gebyr

›› Læs mere om Talentlinien her
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ATELIER OG
MUSIKLOKALER
Hvor finder du os?
På Kulturskolen Kolding har vi vores egne fantastiske lokaler
til både billedkunst og musik.
MUSIKSALE
Til de store koncerter har vi Riis Toft Salen, Cafésalen og Rytmisk Sal. Undervisningen i de enkelte
instrumenter foregår i vores undervisningslokaler, hvor der er ro og rum til at lære sit instrument godt at
kende.
ATELIER
Billedskolen finder du i det nye, store atelier – den gamle svømmehal. Her er lerbrændeovn, grafisk
trykpresse og på samme etage også et old school mørkekammer/fotostudio! Vi har også et mindre
billedkunstlokale på 1. sal. Vi sidder på stole, ligger på gulvet og står ved staffelier alt efter, hvad vi
skal lave. Vi er også tit ude i naturen eller i byen for at tegne, male med blæk i bølgerne, skabe kunst
i landskabet eller måske samle ting, vi kan tage med tilbage til værkstedet..
I BY OG LAND…
Vi opretter hold for musik og billedkunst på din hjemskole, når der er tilmeldinger nok. Billedskole kan
du også gå til i værkstederne på Trappergaarden ved Trapholt og i Nicolai for børn. Og så vil du møde
os rigtig mange steder i Kolding og måske i din egen by til koncerter, udstillinger, workshops og andre
spændende begivenheder.
Ø’ER OG MILJØER - HYGGEKROGE
Det pibler og bobler på Kulturskolen Kolding, for vi er i gang med at lave hyggekroge og s lap-af-steder,
hvor du kan snakke med dine musik- og billedkunstvenner, spise din madpakke eller lave lektier. Har du
selv en idé til en hyggekrog, så kom og fortæl os det, så kan vi måske hjælpe med at få det til at ske…
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