
 

 

 

 !קולטור־שולעברך־הבָא אין דער 
 

דָא איז איבערגעזעצטע אינֿפארמַאציע װעגן דער קולטור־שולע און אונדזער ָארגַאניזַאציע. װען מען שטעלט זיך אין  

 .פארבינדונג מיט אונדז, און אין די קלַאסצימערן רעדן מיר שוועדיש

 

כקייט צו שַאֿפן אײגענע ווערק אין מוזיק,  בַאקומען ַא מיגלע  –יָאר  22און  6צווישן   –בַײ דער קולטור־שולע קענען די 

 .געזַאנג, טעַאטער, מוזיקַאל, טַאנץ, צירק, קונסט און מעדיע 

 

דו וועסט ַאנטדעקן גַאנץ נַײע אינטערעסן און געֿפינען נַײע פרַײנט. דו לערנסט זיך בַײ אונדז נָאך דעם, וואס דַײן  

 .סט אויף דַײן פרַײצַײט געוויינטלעכע שולע הָאט זיך ֿפַארענדיקט, דָאס היי

 

 

  גלַײך צו לימודים און רעזערווירונג )אויף שוועדיש(

 

 אונדזערע לימודים 

 

לערנט זיך ַא ּפָאר לימודים אין משך  מיר בָאטן אן הונדערטער לימודים אין מוזיק, טעַאטער, טַאנץ, צירק און מעדיע. מע 

ֿפון ַא גַאנצן זמן, ָאבער מיר הָאבן אויך קורצערע קורסן. די לימודים וועלכע גרייכן זיך איבער ַא גַאנצן זמן קָאסטן ֿפון  

עה אין דער  לעקציעס ַא זמן און ַאז דו וועסט הָאבן ַא ד  12קרוינען ַא זמן. מיר גַארַאנטירן צום ווייניקסטן  950 זיב 750

 קרוינען.  500ביז  300לעקציעס און קָאסטן ֿפון  6ָאדער  3ָאנלערנונגען. די קורצע קורסן הַאלטן 

 

אויב דו וועסט זיך לערנען ַא מוזיק־לימוד ָאבער הָאסט נישט קיין אייגענעם אינסטרומענט, קענסטו אים, דעם  

 וב מינים אינסטרומענטן, ַאחוץ בלָאקֿפלײט און ּפיַאנע. אינסטרומענט, לַײען בַײ אונדז. מיר קענען אויסלַײען ס'ר

 

 ׂשכר־לימוד )אויף שוועדיש(. ווַײטער אינֿפָארמַאציע וועגן 
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 אונדזערע ָאנלערנונגען 

 

אין מוזיק־לימודים איז מען צום ווייניקסטן צוויי שטודענטן. מע  אין דער קולטור־שולע לערנט מען זיך אין גרוּפעס. 

לערנט זיך אין גרעסערע גרוּפעס ווען ס׳קומט צו טעַאטער, טַאנץ און קונסט. דו קענסט ַאליין הָאבן ַא דעה אין דַײן  

ען מיט דַײן לערער. אין  ָאנלערנונג. דו וועסט ָאנטוויקלען דַײן קינסטלערשַאֿפט און דַײנע טעכנישע פעִיקייטן צוזַאמ

גרוּפעס ווערט מען גרוינ אינסּפירירט פון ַאנדערע שטודענטן. די ָאנלערנונג איז אין משך פון דַײן פרַײצַײט, נָאך דער טאג  

 מע לערנט זיך אויף שוועדיש. אין שולע.  

 

אויסֿפָארשן דַײן שַאֿפערישקייט אויף  ֿפאר דיר מיט סּפעציעלע בַאדַארֿפענישן זַײנען דָא מיגלעכקייטן צו לערנען זיך און 

ַאן אוֿפן ווָאס ּפַאסט זיך ֿפַאר דיר. מיר וועלן צוּפַאסן די ָאנלערנונג, אויב מעגלעך, לויט דַײנע ּפרעֿפערענצן און  

 בַאדַארֿפענישן. 

 

 אונדזערע לערערס 

 

ן ַאנגאזשירטע לערערס. זיי הָאבן ַא  די לערערס ביי דער קולטור־שולע הָאבן ַאלע ַא ּפאסיקע אויסבילדונג און זַײנע

ּפעדַאגָאגישע און ַא קינסטלערישע אוניווערסיטעטישע אויסבילדונג. אונדזערע טעכניקערס, סצענָאגרַאֿפן און  

 קָאסטיומערן הילֿפן די שטודענטן צו שַאפן ּפראֿפעציָאנעלע ֿפָארשטעלונגען און אונטערנעמונגען. 

 

 מיר זַײנען נָאענט צו דיר 

 

מיר הַאלטן לעקציעס אין אונדזערע אייגענע בנינים און אין ַאנדערע שולעס ארום דער שטאט. עס זַײנען ֿפַארַאן סצענעס,  

ליכט־ און קלאנג־אויסריכטונגען, דעקָארַאציעס און קָאסטיומען אין אונדזערע בינינים. מיר הָאבן אויך װַארשטַאטן,  

 רן. טַאנץ־צימערן, סטודיָאס און מוזיק־צימע



 

 

 

 

K =  אונדערע אייגענע בנינים 

 שולעס אין שטָאקהָאלם.   70מיר ַארַאנזשירן אויך אונטערמעמונגען אין איבער  

 

 עזערווירן ַא ּפלַאץר

קַאטַאלָאג  -לימודיָאר. גיב ַא קוק אונדזער  22און  6אונדזערע לימודים זַײנען ֿפאר שטָאקהָאלמערס װָאס איז ַאלט צווישן 

 קענסטו סָארטירן לויט לימוד, עלטער, שטח, טָאג און אזוי װַײטער. ּכדי צו רעזערווירן ַא ּפלַאץ. דָא  )אויף שוועדיש(

 שטעלן זיך אין ֿפַארבינדונג מיט אונדז 

אויב דו הָאסט ֿפראגעס ָאדער נײטיקסט זיך אין הילף ווען ס'קומט צו רעזערווירן ַא ּפלַאץ, קענסטו שטעלן זיך אין  

 .רבינדונג מיט אונדז רעדט מען שוועדישװען מען שטעלט זיך אין ֿפאַ ֿפַארבינדונג מיט אונדז. 

 . זָאלסט גערן ָאבָאנירן אונדזערע זַײטלעך אויף סָאציַאלע מעדיעס

 facebook.com/KulturskolanStockholm: פייסבוק

 @ KulturskolanSth: טוויטער 

 kulturskolansthlm: אינסטַאגרַאם

#Kulturskolansthlm 
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