Ullensaker kommune
Ullensaker kulturskole

SØKNADSSKJEMA 2018/2019 TEATERUllensaker 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 vært med på teater tidligere? Ja



Nei



Hvis ja, hvor:_______________________________________
når:______________________________
og med hvilken lærer:______________________________________________________

Kryss av for ønsket teatergruppe:
Teatergruppe 5 – 8 klasse:
Tirsdager kl. 16.30-18.30

Prioritet nr.:
BUST fom. 1. klasse:
Mandager kl. 17.30 – 19.00

Prioritet nr.:




Musikal fra 8 kl:
Tirsdager Kl. 18.45-21.00

Prioritet nr.:







NB! Dersom du søker til flere teatertilbud, så prioritér dem som nr. 1, 2 osv. Det er mulig å delta på flere tilbud.
Grupper igangsettes under forutsetning av tilstrekkelig antall søkere. Elever fordeles evt. ifht. gruppeoppsett.
Spesielle ønsker eller opplysninger om eleven som vil ha betydning for undervisningen. F.eks tidligere erfaring
fra annen kommune, teaterforening eller skole, behov for særskilt oppfølging :

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. Faktura for BUsT sendes kun en gang, høsten 2018).

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 TEATERTILBUDET
skoleåret 2018/2019

BUST –prosjektgrupper mandager ettermiddag/kveld
(BUST = ”Barne- og ungdomsteater”)

Dette er et samarbeid mellom Romerike folkehøgskole og Ullensaker Kulturskole, der aldersinndelte
teatergrupper får instruksjon og øver fram til forestillinger under BUSTivalen (Barne- og
ungdomsteaterfestivalen i Ullensaker) 2019. Hver gruppe kan ha ca. 12-15 deltakere. Det må
påregnes at foresatte hjelper til med kulisser og kostymer ifm. oppsetningene. Det må også
påregnes noen ekstraøvelser før BUsTivalen.
Aldersgrense: Nedre aldersgrense er 1. klasse i grunnskolen høsten 2018. Øvre alder: 19 år.
Varighet: 1,5 time mandagskvelder, kl. 17.30-19.00, fra september til mars, med pause fra midten
av november til ut desember.
Oppstart: mandag 10. september kl. 17.30. BUsTival-forestillinger: lørdag 2. mars 2019 på
Romerike Folkehøgskole (med forbehold om endringer)
Undervisningssted: Romerike folkehøgskole
Instruktører: Elever ved Romerike folkehøgskole. Teaterlærer ved Romerike folkehøgskole og
Kulturskolens teaterlærerer er ansvarlige for undervisningen. Oppsatte tidspunkter med forbehold.
Utenbygds elever kan også delta på tilbudet dersom det er ledig plass.
Pris: kr. 1.640,- Materialavgift kr. 40,- er inkludert i prisen. Faktura for høst og vår sendes høst.

FORESTILLINGSGRUPPER
UNGDOMSGRUPPA 5-8 klasse: Dette er tilbud til de elevene som ønsker litt større utfordringer.
Hvert semester fordyper elevene seg i en side av teater eller en teaterteknikk. Temaer er blant
annet: rolleanalyse, spill med objekter og rekvisitter, gjøglerteater, skyggeteater, commedia dell’arte,
klassisk tekstarbeid, scenekamp, maskespill, tekst og bevegelse, improvisasjon og mime.
Gruppa deltar på kulturskolens arrangementer og med egne visninger i løpet av skoleåret. Det er en
fordel om søkere til ungdomsgruppa har noe teater/dramaerfaring fra før, gjerne fra BUsT-grupper,
men det er ikke noe krav. Gruppa har et tak på 12-15 medlemmer.
Ungdomsgruppa: 5.-8. klasse, tirsdag kl. 16.30-18.30, oppstart mandag 27. august.
Pris: kr. 1.665,- pr. halvår. Materialavgift kr. 40,- pr. halvår er inkludert i prisen.
Musikal:
Ullensaker kulturskole setter opp musikal (stykke kunngjøres med det første) som spilles i Kong
Rakne i Ullensaker kulturhus 16 - 18 mars 2019.
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, og alle melder seg på til musikal og blir tildelt roller og oppgaver
etter vurdering fra lærerteamet.
Tilbudet gjelder fra 8 klasse og oppover i alder. Roller tildeles når lærer har blitt kjent med elevene,
og etter audition for de som ønsker større roller.
Pris: kr. 1.665,- pr. halvår. Materialavgift kr. 40,- pr. halvår er inkludert i prisen.
Sted: Jasseimr (Black Box) Dag: Tirsdag kl. 18.45-21.00, oppstart tirsdag 28. august

ANNET
Høsten 2018 starter undervisningen i uke 35 og uke 2 fom. 7. januar etter juleferien.
(BUsT: 10. september/7. januar). Undervisning utgår i skolens ferier og planleggingsdager – se
skoleruta for Ullensaker kommune: https://www.ullensaker.kommune.no. Utenbygds elever kan delta
dersom det er ledig plass
Ta kontakt med kulturskolen for ytterligere informasjon om tilbudene, følg også med på kulturskolens
nettside for oppdatert informasjon, nye tilbud m.m. gjennom skoleåret. Bruk også skolens e-post for
spørsmål om tilbudene: kulturskolen@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
Mer informasjon om kulturskolen: www.ullensakerkulturskole.no / Facebook: Ullensaker kulturskole

