
 

 

 

Tervetuloa Kulttuurikouhluun! 

Tässä met olema kääntänheet Kulttuurikoulun tietoja ja meän toiminasta. Kontaktissa 

meitten kans, ja opetuksessa, met puhuma ja kirjotama ruottia. 

 

Kulttuurikoulussa met annama sulle – 6 ja 22 iän välissä – maholisuuksia omhaan luovuutheen 

musiikissa, laulussa, teatterissa, musikaalissa, tansissa, sirkuksessa, taitheessa ja meetiassa. 

 

Sie saatat havata täysin uusia kiinostuksia ja löytää uusia ystäviä. Meän tykönä sie olet koulupäivän 

jälkhiin, vapa-aikana. 

 

Suorhaan kurshiin ja varrauksheen (ruottiks) 

 

Meän kursit 
 

Meän tykönä sie saatat valita monesta saasta kursista, musiikissa, teatterissa, tansissa, sirkuksessa, 

taitheessa ja meetiassa. Meilä on kursia jokka kestävät koko termiinan ja lyhempiä kursia. Meän 

termiinikursit maksavat 750 ja 950 kruunun välissä joka termiinistä. Sillä met takkaama ette sie 

saat vähhiinthään kakstoista opetustilaisuutta joka termiini ja ette sie saatat vaikuttaa ja saa 

vaikutsvaltaa sinun opetuksesta. Ne lyhemät kursit, kolmen ja kuuen opetustilaisuuen välissä, 

maksavat 300 ja 500 kruunun välissä. 

 

Sie joka valittet jonku meän musiikkikursista ja jolla ei ole ommaa instrymenttiä, on maholisuus 

hyyrätä Kulttuurikoulun instrymenttivarastosta. Met hyyräämä suuriman osan instrymenttiä, jos on 

käytettävinä, paitti blokkflöjtti ja piano.  

Lissää tietoja kursimaksoista (ruottiks). 
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Meän opetus 

 

Kultturikoulussa sinua opetethaan ryhmässä.Musiikkiainheissa te oletta kaks oppilasta eli enemän. 

Teatterissa, tansissa ja taitheessa sie olet mukana suuremassa ryhmässä. Sie saat itte olla mukana 

vaikuttamassa sinun opintotiimhoin. Yhessä sinun opettajan kans sie kehität taiteelisuutta ja 

tekniikkaa.  Ryhmässä on helppo saa inspirasjuunia toisilta. Opetus on vapa-aikana, koulupäivän 

jälkhiin. Opetuskieli on ruotti. 

 

Sulle jolla on toiminanestheitä annethaan maholisuuen ette sinun omista eelytyksistä tutkia sinun 

luovuutta. Met sovitama toiminan niin kauas kun maholista sinun toivheitten ja tarpheitten 

mukhaan. 

 

Meän opettajat 

Kulttuurikoulun opettajat on hyvin koulutettuja ja kiinostunheita. Heilä on petagooginen ja 

taitheelinen korkeakoulutason koulutus. Meän tekniikkerit, sjenograafit ja kostyymikot vaikuttavat 

oppilhaitten ammattimaishiin esitelmhiin ja evenemanghiin.  

Met olema sinun lähelä 

Opetus piethään meän omissa huonheissa ja kouluissa ympäri koko kaupunkia. Meilä on täyvesti 

varustetut huonheet missä on lavoja, valo- ja äänilaitheita, dekoori- ja kostyymivarastoja. Meilä on 

kans kuva- ja muotoverstoja, tansisalia, styytioita ja musiikkihuonheita.  

 
K=Meän omat huonheet 

Meilä on sen lisäks toimintaa noin seittemänkymmenessä kouluissa Stokholmin kaupunkissa.   

  



 

 

 

Varraa paikka 

Sie joka olet 6 ja 22 iän välissä ja asut Stokholmin kaupunkissa saatat käyvä meän kursia. Jos 

haluat varata paikan sie menet meän kursikatalookhiin (ruottiks). Sieltä saatat seuloa ainheen, iän, 

alueen, viikonpäivän ynnä muun kautta. 

Ota yhteyttä 

Jos sulla on kysymyksiä eli tarttet apua varata paikka, ota yhteyttä meihin. Kontaktissa meitten 

kans ja opetuksessa met puhuma ruottia. 

Seuraa mielelhään meitä sosiaalisessa meetiassa. 

Facebook: facebook.com/KulturskolanStockholm 

Twitter: @KulturskolanSth 

Instagram: kulturskolansthlm 

#Kulturskolansthlm 
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