Ullensaker kommune
Ullensaker kulturskole

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

Søkerens mellomnavn:

Adresse elevens bosted (regningsadresse):
Privattlf.:

Jobbtlf:

Søkerens fornavn:

Fødselsdato:

Postnummer:

Poststed:

Mobil-foresatt/mor:

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 18/19:

Har søkeren vært elev i Kulturskolen skoleåret

Hvis ja, i hvilken/hvilke aktiviteter, og hos hvilken lærer?

2017/2018? Ja



Nei

Klasse 18/19:



Kryss av for den aktivitet som ønskes i prioritert rekkefølge:




Kulturskolekor I (6-12 år), tirsdag 18.00-18.45
Kulturskolekor II (12-19 år), torsdag 18.00-20.00

Individuell sangundervisning
(fra 8 år):
Sanggrupper:

Kulturskolekor deles inn etter alder og nivå og etter avtale med lærer
Akustisk gitar:
Ukulele (individuelt
eller grupper):
Blokkfløyte:
Trompet:







Elgitar:
Piano:
Tverrfløyte:
Kornett:







Elbass:
Trekkspill:
Klarinett:
Baryton:






Musikal (fra 8. klasse) tirsdag
18.45-21.00
Gitar
Band:
gruppe:
Fiolin:
Saxofon:
Trombone:







Cello:
Waldhorn:
Tuba:

noter:
spiller:
Annet
Orkester:
ønske:
Dersom du søker på flere instrument/tilbud, må du prioritere ønskene dine med 1, 2 osv. bak ruten med X i.
Grupper (kor, gitargruppe, band, samspill) igangsettes under forutsetning av tilstrekkelig påmelding.
Dersom du aksepterer det tildelte tilbudet, kan du ikke påregne tildeling av flere individuelle plasser
dersom det ikke er ledig kapasitet.
Ønsker utvidet undervisningstid
Har eget instrument?
Ønsker å leie instrument _______________________ hvis mulig (Tilleggsavgift)
Slagverk/melodisk:















Spesielle ønsker eller opplysninger som vil ha betydning for undervisningen. (Dag, tid, utdyping av andre
undervisningsønsker, annet, bruk evt. baksiden)

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, 1. juni for utmelding
høstsemesteret, 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: 

nei:



___________________________________________________________

_____________________________________________

Foresattes navn med blokkbokstaver:

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 MUSIKKTILBUDET
Skoleåret 2018/2019

VOKAL/SANG- OG KORTILBUD:
Tilbudene tar hensyn til elevenes alder, ferdighet og modenhet. Det anbefales å delta i koraktiviteter
for å utvikle stemmebruk og musikalitet før man begynner med individuell undervisning i sang.
Individuell sangundervisning gis fra eleven er 8 år (3dje klasse). Det åpnes også for individuelt
preget sangundervisning i grupper for elever under 8 år. Alle sangelever deltar i et av kulturskolens
kortilbud Å delta i kortilbud er også et godt alternativ til instrumentalopplæring mens man står på
venteliste til andre musikktilbud i kulturskolen.
Kulturskolekor I & II:
På dette tilbudet vil man bli delt inn etter alder og nivå. Sangglede og sanger som er populære for
aldersgruppen vil bli vektlagt, og i tillegg vil sanger som har blitt valgt ut i forbindelse med
kulturskolens større arrangementer bli fremført der. I noen perioder vil det bli fellesøvelser med
kulturskolens orkester på torsdager. Det kan alternativt bli startet kor på tirsdager for en av gruppene
dersom det passer deltakerne bedre. Elever som deltar på andre tilbud i kulturskolen kan delta gratis
på et av kortilbudene.

INSTRUMENTALTILBUDET:
Kulturskolen gir opplæringstilbud på de fleste instrumenter. Det er stor søkning til mange av
tilbudene, og elever tas inn fortløpende etter hvert som det blir ledige plasser. Fiolinister og cellister
deltar i faste alderstilpassete samspillgrupper og orkester. Øvrige instrumentalister får tilbud om å
delta i ensembleprosjekter og orkestersamspill. Slagverkselever får opplæring i trommesett,
melodiske slagverksinstrumenter og percussion, disse blir etter hvert involvert i forskjellige
bandsammensetninger og samspillprosjekt. Noe av gitarundervisningen organiseres i band.
Instrumentalelever kan kostnadsfritt også delta i kulturskolens kortilbud. Kulturskolen har tilbud på
treblås- og messinginstrumenter, i tillegg samarbeider kulturskolen med skolekorpsene om opplæring
på korpsinstrumenter. Ved å melde seg inn i korps, på den måten får man opplæring på
blåseinstrument eller slagverk gjennom kulturskolen, og en får ta del i et sosialt og trygt miljø i tillegg
til at elevene får delta i tilrettelagte samspilltilbud.

ORKESTER, GITARGRUPPE, BAND, MUSIKAL
Orkestersamspill og annen samspillaktivitet gis til eksisterende elever ifht. alder, nivå og behov.
Tilbudene er også åpne for de som kun ønsker deltakelse i slike tilbud uten annen form for
instrumentalopplæring, det forutsettes da at eleven behersker instrumentet sitt.
Gitargruppe og band er et tilbud for de som ønsker opplæring i band, hele band kan melde seg på,
og tilbudet er åpent for sangere, pianister/keyboard/synth, gitarister, bassister, slagverkere og andre
som ønsker å spille band. Det forutsettes at eleven har noe grunnkunnskap.
Kulturskolen setter opp musikal (stykke kunngjøres med det første) som spilles i Kong Rakne i
Ullensaker kulturhus 16 - 18 mars 2019. Se mer informasjon på søknadsskjemaer dans og teater.
Ta kontakt med kulturskolen for ytterligere informasjon om musikktilbudene og vilkår, se infoskjema
eller kulturskolens nettside for oppdatert informasjon, priser, nye tilbud m.m. gjennom skoleåret.
Bruk også kulturskolens e-postadresse for spørsmål om tilbudene:
kulturskolen@ullensaker.kommune.no

ANNEN INFORMASJON
-

-

Høsten 2018 starter undervisningen i uke 35 med timeavtale hos den enkelte lærer i uke 34, og
etter juleferien starter undervisningen i uke 2 fom. 7. januar. Undervisning utgår i skolens ferier og
planleggingsdager – se skoleruta for Ullensaker kommune: https://www.ullensaker.kommune.no
Individuelle (enetimer) elever som har plass skal ikke søke på nytt, plassen beholdes til den sies
opp.
Alle gruppetilbud må det søkes om for hvert år, dvs. kor, gitargruppe, sanggrupper, band,
orkester, dans, teater. Gruppetilbudene gjelder for et år av gangen, dvs. hele skoleåret.
Deltakelse på arrangementer, konserter etc. er en del av tilbudet, og regnes som undervisning.
Ifm. større arrangementer organiseres undervisningen som prosjekter, og ordinær undervisning
vil da kunne utgå

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

Mer informasjon om kulturskolen: www.ullensakerkulturskole.no / Facebook: Ullensaker kulturskole

