Ullensaker kommune
Ullensaker kulturskole

SØKNADSSKJEMA 2018/2019 DANSUllensaker Kulturskole, Postboks 470, 2051 Jessheim
Søkerens etternavn:

Søkerens mellomnavn:

Adresse elevens bosted (regningsadresse):
Privattlf.:

Jobbtlf.:

Søkerens fornavn:
Postnummer:

Mobil-foresatt/mor:

Fødselsdato:

Poststed:

Mobil-foresatt/far:

Mobil-elev:

Sett ring rundt mobilnummeret det kan sendes SMS/mail-varslinger til og/eller til telefonsvarer ved avlysninger etc.

E-mail:

Elev ved hvilken skole/barnehage 18/19: Klasse 18/19:

Har søkeren danset i kulturskolen tidligere:
Har søkeren vært elev i kulturskolen tidligere?
Er søkeren elev på andre tilbud i kulturskolen?

 nei: 
Ja: nei: 
Ja: nei: 
Ja:

Hvis ja, hvilke tilbud: ____________________
Hvis ja, når: ___________________________

Kryss av for den dansegruppen du ønsker å delta i
(Priser inkluderer materialavgift på kr. 40,-, og følger politiske vedtak pr. 1. januar. Påmeldingen gjelder skoleåret 2018/2019)

Dag
Mandag

TIRSDAG

ONSDAG

Black Box
Jessheim

Åreppen
skole

Bakke
skole

Avgift
pr. halvår




Kr 1.515,Kr 1.165,-

Dansegruppe
Jazzdans 3- 4 klasse Bakke gymsalen
Barnejazz 1-2 klasse Bakke gymsalen

Tid
14.15-15.15
15.15-16.00

Jazzfunk 4-7 klasse Åreppen
Barnejazz 1-3 klasse Åreppen

14.00-15.00
15.15-16.00

Musikal (fra 8. klasse)

19.00-21.00



Kr 1.665,-

Jazzfunk ungdomsskole (nybeg./litt øvet)
Danselek 3-5 år
Danselek 3-5 år
Jazzfunk videregående skole

15.15-16.30
16.30-17.15
17.15-18.00
18.15-19.30






Kr
Kr
Kr
Kr

17.00-18.00
18.00-18.45
19.00-20.00
20.00-21.15






Kr 1.515,Kr 1.165,Kr 1.515,Kr. 1.590,-

TORSDAG Jazzdans 3-4 klasse
Barnejazz 1-2 klasse
Jazzfunk 5-7 klasse
Jazzfunk ungdom (øvet)




Kr 1.515,Kr 1.165,-

1.590,1.165,1.165,1.590,-

Gruppene igangsettes med forbehold om deltakerantall, gruppestørrelser og justering av tidspunkt. Påmeldte til grupper som ikke
igangsettes vil få tilbud om deltakelse på annen gruppe.
Spesielle ønsker eller opplysninger om eleven som vil ha betydning for undervisningen:

Skjemaet fylles ut og underskrives av den foresatte som søkeren bor hos. Faktura og informasjon vedrørende Kulturskolens
aktiviteter sendes til denne adressen. Utmelding meldes kulturskolens administrasjon innen gjeldende frister (1. desember for
utmelding vårsemesteret, etter dette faktureres det fullt ut).
Jeg/vi er kjent med kulturskolens vilkår for elevplass, betalingssatser og utmeldingsfrister. Undertegnede er gjeldende betalingsansvarlige for
tildelt plass. Vi

gir tillatelse til bruk av navn og bilder i media ja:

___________________________________________________________

Foresattes navn med blokkbokstaver:



nei:



_____________________________________________
Foresattes fødsel- og personnummer(11 siffer):

___________________

_____________________________

_____________________________________________

Dato:

Sted:

Foresattes underskrift:

NB! Alle opplysninger må foreligge for at eleven skal kunne registreres! Fødsels- og personnr. = 11 siffer

INFORMASJON OM DANSETILBUDENE
ALLE DANSETIMER
Elevene skal gjennom undervisningen få kunnskap om kroppen sin og hvilke bevegelsesmuligheter den har. Det oppøves
bl. a. konsentrasjon, koordinasjon, balanse, styrke, bevegelighet og utholdenhet. Fokuset ligger også på utøvende arbeid;
vise frem dans, observere andres dans, huske øvelser, kombinasjoner og skape egen dans. I tillegg skal elevene finne glede
ved å utfolde seg danserisk og ha det gøy!
Det anvendes mye variert musikk som akkompagnement til dansen med ulike tempo og «stemninger». Elevene oppøver
musikalitet og får kunnskap og bevissthet omkring ulike musikalske begreper som blant annet rytmikk og tempo.
Undervisningens nivå tilpasses til den enkelte gruppen.
DANSELEK
Danselek er et tilbud til alle barn som vil DANSE og ha det GØY med bevegelse. Her skal elevene introduseres for flere
aspekter ved dans: teknikk, grunntrinn fra flere dansestiler, kreativt arbeid individuelt og i gruppe, utføre kombinasjoner og
oppøve musikalitet osv. Timen er en blanding av danserelaterte leker og danseøvelser tilpasset barn.
BARNEJAZZ
I Barnejazz er DANSEGLEDE, uttrykk, kroppskontroll og rytme viktige stikkord.
Hovedfokus for undervisningen er innlæring av grunntrinn og teknikk fra jazzdans, samt få en smakebit på ulike stiler
innenfor denne sjangeren. Elevene får mulighet til å utfolde seg kreativt alene og sammen med andre. Øvelsene er
lekbetonte og har ofte forskjellige temaer og bilder som brukes for å understreke det elevene skal arbeide med og lære.
JAZZDANS
Et hovedfokus for undervisningen er innlæring av jazzdansens stil og teknikk. Jazzdans som sjanger er influert av blant
annet jazz, blues, revy/ showdans og klassisk ballett. Undervisningen rommer også dansestilen moderne dans, det
inkluderer eget skapende og improvisasjon. Kombinasjoner med inspirasjon fra Vestafrikansk dans og Streetdance brukes
iblant. I undervisningen legges det stor vekt på utøvende arbeid; formidling/fremvisning, observasjon og egen bevisstgjøring.
JAZZFUNK
Vi tar utgangspunkt i Jazzdansens teknikk og stil med elementer fra Streetdanse og HipHop. Timen inkluderer også tekniske
øvelser, styrke og kombinasjoner.
Musikal
Ullensaker kulturskole setter opp musikal (stykke kunngjøres med det første) som spilles i Kong Rakne i Ullensaker kulturhus
16 - 18 mars 2019.
Øvelse hver tirsdag fra kl.19.00 til 21.00, med oppstart 28. august.
I forkant av forestillingene blir det intensivuker. I tillegg er det planlagt én helgeøvelse på høsten og to helgeøvelser på
våren. Dette er et tverrfaglig samarbeid i kulturskolen der danseelever, kor, bandelever og teaterelever deltar; alle melder
seg på til musikal og roller tildeles når lærerne har blitt kjent med elevene, og etter audition for de som ønsker større roller.
Tilbudet gjelder fra 8 klasse og oppover i alder.
NIVÅER
Nybegynnere / Litt øvet er for dem som er nye på dans eller har danset i et til tre år.
Øvet er for dem som har danset i tre år eller mer og har grunnleggende bevissthet i jazzteknikk.
LÆREREN:
Kulturskolens danselærere holder høyt faglig og pedagogisk nivå med dansepedagogisk og utøvende utdanning fra
høgskolenivå.
Spørsmål om tilbudene rettes til kulturskolens administrasjon, tlf. 66 10 81 40 / 66 10 81 77 eller mail til:
kulturskolen@ullensaker.kommune.no
NB! Når du har meldt deg på og fått plass gjelder påmeldingen også for våren 2019. Dersom du ikke ønsker å
fortsette etter nyttår, må du gi Kulturskolens administrasjon beskjed om dette innen 1. desember. Ellers vil dere motta
regning for vårhalvåret.
Avgiften for å delta på danseaktivitetene varierer etter lengden på timene, og er oppgitt utenfor hver gruppe i
søknadsskjemaet. Prisene forventes justert pr. 1. januar ihht. kommunestyrevedtak i desember.
Materialavgift kr. 40,- pr. halvår er inkludert i de oppgitte prisene. Faktura sendes høst og vår.
Undervisningen og forestillinger
Høsten 2018 starter undervisningen i uke 35, og våren 2018 i uke 1 fom. 7. januar. Noe av undervisningstiden kan bli
konvertert til prosjekter og andre tilbud som ekstraøvelser før arrangement etc, og det forventes at foresatte må bidra
med noe dugnadshjelp, vakthold, kostymer ol. I forbindelse med forestillinger og visninger. Det vil også bli gjennomført
samarbeid på tvers av fagtilbudene i kulturskolen, for eksempel musikk og dans, teater og dans. Undervisning utgår i
skolens ferier og planleggingsdager – se skoleruta for Ullensaker kommune: https://www.ullensaker.kommune.no

Søknadsfrist: 20. juni. Svar på søknad: juni/juli, for øvrig kontinuerlig søknadsbehandling
Sendes til: Ullensaker kulturskole, Pb. 470, 2051 Jessheim –
eller elektronisk søknad på nettsiden
MESTRING – GLEDE – BEVEGELSE – RYTME – UTFORDRING
Mer informasjon om kulturskolen: www.ullensakerkulturskole.no / Facebook: Ullensaker kulturskole

