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ברך־הבאָ אין דער קולטור־שולע!
דאָ איז איבערגעזעצטע אינֿפארמאַ ציע װעגן דער קולטור־שולע און אונדזער אָ רגאַ ניזאַ ציע .װען מען שטעלט זיך אין
פארבינדונג מיט אונדז ,און אין די קלאַ סצימערן רעדן מיר שוועדיש.

בײ דער קולטור־שולע קענען די – צווישן  6און  22יאָ ר – באַ קומען אַ מיגלעכקייט צו שאַ ֿפן אײגענע ווערק אין מוזיק,
ַ
געזאַ נג ,טעאַ טער ,מוזיקאַ ל ,טאַ נץ ,צירק ,קונסט און מעדיע.

דײן
בײ אונדז נאָ ך דעם ,וואס ַ
פרײנט .דו לערנסט זיך ַ
נײע ַ
נײע אינטערעסן און געֿפינען ַ
דו וועסט אַ נטדעקן גאַ נץ ַ
צײט.
פרײ ַ
דײן ַ
געוויינטלעכע שולע האָ ט זיך ֿפאַ רענדיקט ,דאָ ס הייסט אויף ַ

גלײַ ך צו לימודים און רעזערווירונג (אויף שוועדיש)
אונדזערע לימודים
מיר באָ טן אן הונדערטער לימודים אין מוזיק ,טעאַ טער ,טאַ נץ ,צירק און מעדיע .מע לערנט זיך אַ ּפאָ ר לימודים אין משך
ֿפון אַ גאַ נצן זמן ,אָ בער מיר האָ בן אויך קורצערע קורסן .די לימודים וועלכע גרייכן זיך איבער אַ גאַ נצן זמן קאָ סטן ֿפון
 750ביז  950קרוינען אַ זמן .מיר גאַ ראַ נטירן צום ווייניקסטן  12לעקציעס אַ זמן און אַ ז דו וועסט האָ בן אַ דעה אין דער
אָ נלערנונגען .די קורצע קורסן האַ לטן  3אָ דער  6לעקציעס און קאָ סטן ֿפון  300ביז  500קרוינען.

אויב דו וועסט זיך לערנען אַ מוזיק־לימוד אָ בער האָ סט נישט קיין אייגענעם אינסטרומענט ,קענסטו אים ,דעם
אויסלײען ס'רוב מינים אינסטרומענטן ,אַ חוץ בלאָ קֿפלײט און ּפיאַ נע.
ַ
בײ אונדז .מיר קענען
לײען ַ
אינסטרומענטַ ,

ווײטער אינֿפאָ רמאַ ציע וועגן ׂשכר־לימוד (אויף שוועדיש).
ַ

אונדזערע אָ נלערנונגען
אין דער קולטור־שולע לערנט מען זיך אין גרוּפעס .אין מוזיק־לימודים איז מען צום ווייניקסטן צוויי שטודענטן .מע
דײן
לערנט זיך אין גרעסערע גרוּפעס ווען ס׳קומט צו טעאַ טער ,טאַ נץ און קונסט .דו קענסט אַ ליין האָ בן אַ דעה אין ַ
דײן לערער .אין
דײנע טעכנישע פעיִקייטן צוזאַ מען מיט ַ
דײן קינסטלערשאַ ֿפט און ַ
אָ נלערנונג .דו וועסט אָ נטוויקלען ַ
צײט ,נאָ ך דער טאג
פרײ ַ
דײן ַ
גרוּפעס ווערט מען גרוינ אינסּפירירט פון אַ נדערע שטודענטן .די אָ נלערנונג איז אין משך פון ַ
אין שולע .מע לערנט זיך אויף שוועדיש.

דײן שאַ ֿפערישקייט אויף
זײנען דאָ מיגלעכקייטן צו לערנען זיך און אויסֿפאָ רשן ַ
ֿפאר דיר מיט סּפעציעלע באַ דאַ רֿפענישן ַ
דײנע ּפרעֿפערענצן און
אַ ן אוֿפן וואָ ס ּפאַ סט זיך ֿפאַ ר דיר .מיר וועלן צוּפאַ סן די אָ נלערנונג ,אויב מעגלעך ,לויט ַ
באַ דאַ רֿפענישן.

אונדזערע לערערס
זײנען אַ נגאזשירטע לערערס .זיי האָ בן אַ
די לערערס ביי דער קולטור־שולע האָ בן אַ לע אַ ּפאסיקע אויסבילדונג און ַ
ּפעדאַ גאָ גישע און אַ קינסטלערישע אוניווערסיטעטישע אויסבילדונג .אונדזערע טעכניקערס ,סצענאָ גראַ ֿפן און
קאָ סטיומערן הילֿפן די שטודענטן צו שאַ פן ּפראֿפעציאָ נעלע ֿפאָ רשטעלונגען און אונטערנעמונגען.

זײנען נאָ ענט צו דיר
מיר ַ
זײנען ֿפאַ ראַ ן סצענעס,
מיר האַ לטן לעקציעס אין אונדזערע אייגענע בנינים און אין אַ נדערע שולעס ארום דער שטאט .עס ַ
ליכט־ און קלאנג־אויסריכטונגען ,דעקאָ ראַ ציעס און קאָ סטיומען אין אונדזערע בינינים .מיר האָ בן אויך װאַ רשטאַ טן,
טאַ נץ־צימערן ,סטודיאָ ס און מוזיק־צימערן.

 = Kאונדערע אייגענע בנינים
מיר אַ ראַ נזשירן אויך אונטערמעמונגען אין איבער  70שולעס אין שטאָ קהאָ לם.

רעזערווירן אַ ּפלאַ ץ
זײנען ֿפאר שטאָ קהאָ למערס װאָ ס איז אַ לט צווישן  6און  22יאָ ר .גיב אַ קוק אונדזער לימוד-קאַ טאַ לאָ ג
אונדזערע לימודים ַ
װײטער.
(אויף שוועדיש) ּכדי צו רעזערווירן אַ ּפלאַ ץ .דאָ קענסטו סאָ רטירן לויט לימוד ,עלטער ,שטח ,טאָ ג און אזוי ַ

שטעלן זיך אין ֿפאַ רבינדונג מיט אונדז
אויב דו האָ סט ֿפראגעס אָ דער נײטיקסט זיך אין הילף ווען ס'קומט צו רעזערווירן אַ ּפלאַ ץ ,קענסטו שטעלן זיך אין
ֿפאַ רבינדונג מיט אונדז .װען מען שטעלט זיך אין ֿפאַ רבינדונג מיט אונדז רעדט מען שוועדיש.
זײטלעך אויף סאָ ציאַ לע מעדיעס.
זאָ לסט גערן אָ באָ נירן אונדזערע ַ
פייסבוקfacebook.com/KulturskolanStockholm :
טוויטער@KulturskolanSth :
אינסטאַ גראַ םkulturskolansthlm :
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