Kulturskolan
Stockholm
Med cirka 17 000 elevplatser och 300 lärare
är Kulturskolan Stockholm störst i Europa.
Kulturskolan är en kommunal verksamhet
som riktar sig till alla barn och ungdomar
i Stockholms stad mellan 6 och 22 år.
För att anmäla dig till våra kurser i musik,
sång, dans, cirkus, teater, musikal, konst
och media, gå in på vår webb:
kulturskolan.stockholm.se
eller ring 08-508 318 70.

kulturskolan.stockholm.se/kap
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Kulturskolans Avancerade - KAP Konst och media

Sök till KAP Konst och media
Du söker med arbetsprover och genom att delta i en workshop.

Vill du fördjupa dina kunskaper i teckning, måleri, skulptur, foto och
konstteori? Då ska du söka KAP Konst och media.

Information om arbetsprover och anmälan till workshop för deltagande
i KAP Konst och media finns på kulturskolans webbplats,
www.kulturskolan.stockholm.se

För dig som gillar konst och media, är 14-20 år och vill satsa mer.

KAP Konst och media erbjuder ett kreativt och konstnärligt sammanhang
där du kan växa och utmanas. Du utvecklar ditt seende, iakttagelseförmåga,
tekniska färdigheter och materialkännedom för att gestalta dina egna idéer.
In undervisningen ingår besök på en aktuell utställning, samt arbete med att
göra en egen utställning tillsammans med gruppen. För att delta i KAP Konst
och media måste du ha hög närvaro, vara engagerad och aktiv under varje
lektion.

”Jag lär mig nya saker och får prova många olika material och tekniker.
Jag har träffat nya härliga vänner med vilka jag känner att jag kan vara
mig själv och säga vad jag tycker. Det är den stund i veckan då jag känner
att jag kommer bort från all stress.”
Elev i Kulturskolan, KAP Konst & media
Välkommen med din ansökan!

KAP Konst och media
•
•
•
•

KAP 1: för dig 14-16 år, exempelvis teckning, skulptur, media, måleri och
grafik i kultur-skolans lokaler på Brommaplan.
KAP 2: för dig 16-20 år, exempelvis foto, måleri, textil, film, illustration,
grafik och skulp-tur i kulturskolans lokaler på Kungsholmen.
För både Kap 1 och KAP 2 kan undervisning i vissa moment ges i andra
lokaler.
Workshops och besök på aktuella utställningar kan förekomma på helger.

Kostnad
2 800 kronor/termin*, material ingår.

* Du behöver vara mantalsskriven i Stockholms stad. I mån av tillgång kan plats finnas för dig
som bor i en annan kommun till en kostnad av 3 500 kronor.

Kontakt
Patric Skog, patric.skog@edu.stockholm.se, 08-508 318 32

