
خوش آمدید! به کولتور اسکوالن

در اینجا اطالعات در مورد کولتور اسکوالن و فعالیت های خود را ترجمه کرده ایم. 

 در تماس های با ما و در زمان آموزش به سوئدی گفتگو کرده و به سوئدی می نویسیم.

امکان خالقیت در زمینه موسیقی،  –سال  ۲۲تا  ۶مابین  –در کولتور اسکوالن به شما 

تئاتر موزیکال، رقص، سیرک، هنر و وسایل ارتباط جمعی داده می شود. آواز، تئاتر،  

شما می توانید عالئق کامال جدیدی را کشف کرده و دوستان جدید پیدا کنید. شما بعد از 

 روز مدرسه و در اوقات فراغت خود به پیش ما می آیید.

 مستقیما به دوره ها و رزرواسیون بروید )به زبان سوئدی(

 دوره های ما

در نزد ما می توانید از میان صدها دوره مختلف در زمینه موسیقی، تئاتر، رقص، سیرک، هنر 

و وسایل ارتباط جمعی یکی را انتخاب کنید. ما دوره های داریم که مدت آن یک ترم تمام است 

کرون برای  ۷۵۰تا   ۳۰۰و یا دوره های کوتاه تر. هزینه شرکت در دوره های ترمی ما میان 

جلسه آموزشی  ۱۲است. برای این مبلغ تضمین می کنیم که در یک ترم حداقل در هر ترم 

شرکت خواهید کرد و امکان تاثیرگذاری و تصمیم گیری در روند آموزش خود را خواهید 

کرون  ۳۰۰تا  ۱۰۰داشت.  هزینه شرکت دوره های کوتاهتر، سه تا شش جلسه آموزشی، 

 است.  

ی موسیقی ما را انتخاب می کنید و دارای ساز موسیقی برای شمایی که یکی از دوره ها

شخصی نیستید، این امکان وجود دارد که آن را از انبار سازهای موسیقی کولتور 

اسکوالن اجاره کنید. ما، تا جای ممکن، امکان اجاره دادن اکثر سازهای موسیقی، غیر 

 از فلوت ریکوردر و پیانو، را داریم. 

هزینه شرکت در دوره ها )به زبان سوئدی(اطالعات بیشتر در مورد 
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 آموزش ما

در کولتور اسکوالن بصورت گروهی مورد آموزش قرار می گیرید. در مواد درسی 

ر، رقص و هنر با گروه های بزرگتر موسیقی دو دانش آموز یا بیشتر هستید. در تئات

هستید. شما خود می توانید در شیوه آموزش خود سهیم باشید. به همراه آموزگار خود 

هنرمندی و تکنیک را توسعه می دهید.  الهام گرفتن از یکدیگر در یک گروه ساده 

زبان است. آموزش در ساعات فراغت، پس از پایان روز مدرسه، صورت می گیرد. 

سوئدی است.آموزش   

به شمایی که دارای ناتوانی جسمی هستید این امکان داده می شود که با توجه به 

توانائیهای فردی خالقیت خود را امتحان کنید. ما فعالیتهای خود را تا جایی که امکان 

 دارد به خواست ها و نیازهای شما وفق می دهیم.

 

 آموزگاران ما

 

آموزگاران کولتور اسکوالن آموزش دیده و عالقمند هستند. آنها تحصیالت تعلیم و  

تربیتی و هنری در سطح دانشگاهی دارند. تکنسین ها، صحنه آرایان و لباس آرایان  ما 

 به نمایش ها و برنامه های حرفه ای دانش آموزان یاری می رسانند.

 

 ما در نزدیکی شما هستیم

 

ق به خودمان و مدارس سراسر شهر صورت می گیرد. ما دارای آموزش در محل متعل

تجهیزات کامل مورد نیاز با صحنه های مختلف، تجهیزات نور و صدا و انبار دکور و 

لباس هستیم. ما همچنین دارای کارگاه نور و صدا، سالن های رقص، استودیوها و اتاق 

 موسیقی هستیم.

 
K.مکان های متعلق به خودمان = 

 مدرسه در سطح شهر استکهلم فعالیت داریم. ۷۰ین در ماهمچن



 

 
 

 

 جای خود را رزرو کنید

ساله بوده و در شهر استکهلم زندگی می کنید می توانید در دوره  ۲۲تا  ۶شمایی که 

های ما شرکت کنید. برای رزرو یک دوره به کاتاولک دوره ها )بزبان سوئدی( 

مراجعه کنید. در آنجا می توانید با توجه به ماده درسی، سن، منطقه، روز هفته و غیره 

 انتخاب خود را صورت دهید.

 تماس با ما

 چنانچه  پرسشی دارید و یا برای رزرو جا نیاز به کمک دارید، با ما تماس بگیرید.

 ما را با کمال میل در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

#Kulturskolansthlm 
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