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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

Dans
Kulturskolans
Avancerade
Program

Kulturskolans Avancerade Program - KAP Dans

Du som har ett stort engagemang för dans sök KAP Dans!

Du får möjligheten att utvecklas tekniskt såväl som konstnärligt. KAP Dans ger
dig flera tillfällen att stå på scen, både i kulturskolans egna KAP-föreställningar och i andra publika sammanhang på scener runt om i Stockholm. Kap Dans
är en bra fördjupning för dig med sikte på vidare dansstudier.

För att delta i KAP Dans behöver du ha hög närvaro, vara engagerad och
aktiv under varje lektion, samt medverka på repetitioner och i föreställningar. I gengäld får du dansa flera gånger i veckan i samma dansgrupp
och delta vid många olika evenemang. Du som går KAP Dans 1, 2 och 3 får
dessutom utvecklingssamtal med dina lärare.

För dig som vill utvecklas och fördjupa dina kunskaper i dans!

Förberedande KAP, för dig 10-13 år
Du dansar två tillfällen i veckan, 90 minuter per lektion och har två olika
ämnen; jazz, balett eller modern och nutida dans, beroende på vilket område
du söker till.
Förberedande KAP finns i Bagarmossen, Bredäng/Gröndal, Bromma, Kungsholmen och Södermalm/Hammarby sjöstad.
KAP Dans 1, för dig 12-16 år
Du dansar två tillfällen i veckan, 90 minuter per lektion och har två olika
ämnen; jazz, street, balett eller modern och nutida dans, beroende på vilket
område du söker till. Dessutom får du två helgworkshops per läsår.
KAP Dans 1 finns i Bagarmossen, Bromma, Högdalen*, Kungsholmen
och Södermalm/Hammarby sjöstad.
KAP Dans 2, för dig 15-22 år
Du dansar tre tillfällen i veckan i 90 minuter, jazz, balett, modern och
nutida dans. Du erbjuds flera möjligheter att dansa på scen.

Kostnad
Förberedande KAP, 750 kronor/termin*
KAP Dans 1, 2 och 3, 2000 kronor/termin*
Antagning till Förberedande KAP/KAP Dans 1, 2 och 3
Antagning inför kommande läsår sker efter antagningsprov i maj.
Antagningsprovet är upplagd som en vanlig danslektion, så du behöver inte
förbereda något särskilt.
Anmälan till antagningsprov görs senast 30 april via länk på
kulturskolans webbplats, kulturskolan.stockholm.se
Där hittar du också mer information om Kulturskolans Avancerade Program.
Kontakt
Marianne Clausén, 08-508 485 95
kapdans@stockholm.se
Välkommen med din ansökan!

Du som går KAP Dans 2 får din undervisning i kulturskolans lokaler i
Hammarby sjöstad, på Kungsholmen och på Södermalm.
KAP Dans 3, för dig 17-22 år
Du dansar två tillfällen i veckan i 2 timmar, där du fördjupar dig i scenisk framställning och koreografi. I KAP Dans 3 dansar du två av stilarna; jazz, balett
eller modern och nutida dans.
Du som går KAP Dans 3 får din undervisning i kulturskolans lokaler vid Globen
och på Södermalm.

* Kap Dans 1 i Högdalen har streetinriktning och är för dig från 14 år.

* 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 3 000 kronor/termin.

