Alla kurser och anmälan finns
på kulturskolan.stockholm.se

Rum för fantasi!
I vår värld är kultur viktigt. Livsviktigt. Vi behöver rum för kultur. Platser som
ger utrymme till leken, till kreativiteten, till drömmarna. Rum där man kan
upptäcka, utveckla och uttrycka sig. Rum för fantasi!
På Kulturskolan ger vi dig med funktionsnedsättning möjlighet att utifrån
dina egna förutsättningar utforska din kreativitet. Vi anpassar verksamheten så långt som möjligt efter dina önskemål i våra egna lokaler vid
Globen och i andra stadsdelar där vår verksamhet finns.

Kurser
Vi har kurser som sträcker sig över en hel termin och kortare kurser inom
ämnen som musik, dans, teater och konst & media. Du som är mellan
6 och 22 år är välkommen att börja hos oss!

Musik
Här kan du prova på att sjunga och spela olika instrument, enskilt eller i
grupp. Vi spelar och sjunger i många olika stilar. Du kan också välja att
fördjupa dig i ett instrument.
Teater
I teaterkurserna ingår lek, improvisationer, samarbetsövningar och
gestaltande av roller. Ofta leder arbetet fram till en teaterföreställning.
Dans
På våra kurser har vi olika dansstilar. Vi hittar på egna danser, improviserar
och lär oss även färdiga koreografier. Ofta använder vi rekvisita för att få
igång rörelsevariationer.
Konst & media
Konst och media är ämnet för dig som tycker om att teckna och måla, göra
animerad film, bygga skulpturer i olika material och redigera bilder i datorn.
Det finns också möjlighet till fördjupning på flera områden.

Anmälan
För att söka kurser och anmäla dig, gå till vår kurskatalog på webben,
www.kulturskolan.stockholm.se

Kulturskolans resurscenter
För dig med funktionsnedsättning

I kurskatalogen. Klicka på rutan ”För dig med funktionsnedsättning”.
Du kan söka kurs utifrån ämne, ålder, veckodag med mera, och boka din
plats. Kontakta gärna läraren innan du bokar.
När du bokat dig på en kurs får du en bekräftelse med tid och plats
skickat till den e-postadress som du uppger i bokningen.
Du som redan är elev
Elever som har gått under en termin erbjuds automatiskt en ny plats på
kursen nästkommande termin. Du måste bekräfta den reserverade
platsen med en kod som du får hemskickad.
Svårigheter med att anmäla dig?
Kontakta oss på Kulturskolan så hjälper vi till.
Kontakt Kulturskolans resurscenter
E-post: kulturskolansresurscenter@stockholm.se
Tel: 08-508 465 27
Besöksadress: Veterinärgränd 6, Johanneshov

kulturskolan.stockholm.se

