
ወደ ባሕላዊ ት/ቤት እንኳን ደህና መጡ!

እዚህ ላይ ስለ ባሕላዊ ት/ቤቱና ስለሥራችን ያለውን መረጃ በቋንቋችሁ ተርጉመን አቅርበናል። ከኛ ጋር ሲገናኙ፥ እንዲሁም 
ትምህርት ስንሰጥ የምንነጋገረውና የምንጽፈው በስዊድንኛ ነው።  

እድሜያችሁ ከ6 እስከ 22 የሆናችሁ እባሕላዊ ት/ቤ በሙዚቃ፥ በዘፈን፥ በትያትር፥ በዜማ፥ በዳንስ፥ በሰርከስ፥ በሥዕልና በሜዲያ 

ዘርፎች የግል ፈጠራችሁን የምትቃኙበትን ዕድል እንሰጣችኋለን።  

ጨርሶ አዲስ ዝንባሌ እንዳላችሁ የምታውቁበት፥ አዲስ ጓደኛም የምታፈሩበትን ዕድል ልታገኙ ትችላላችሁ። ከኛ ዘንድ የምትመጡት 

ከመደበኛው ትምህርታችሁ ካበቃ በኋላ፥ በዕረፍት ጊዜያችሁ ይሆናል።  

በቀጥታ ወደ ኮርሶችና ምዝገባ (ስዊድንኛ) 

ኮርሶቻችን 

ከኛ ዘንድ በሙዚቃ፥ በዘፈን፥ በትያትር፥ በዜማ፥ በዳንስ፥ በሰርከስ፥ በሥዕልና በሜዲያ ዘርፎች ከመቶዎች ኮርሶች መሃል መምረጥ 

ትችላላችሁ። አንድ ሙሉ ተርም የሚሄዱ ኮርሶች እንዳሉን ሁሉ ከዚያም ያጠሩ ጊዜ የሚወስዱ አሉን።የተርም ኮርሶቿችን ከ300 

እስከ 750 ክሮኑር በተርም ያወጣሉ። ለዚህም በአንድ ተርም ቢያንስ አሥራ ሁለት የትምህርት ክፍለ ጊዜ እንዲኖራችሁ፥ እንዲሁም 

ተፅእኖ ማሳደርና ትምህርቱን በራስ ፍላጎት ማካሄድ እንደምትችሉ ዋስትና እንሰጣችኋለን። ከሶስት እስከ ስድሥት ትምህርት ክፍለ 

ጊዜያት የሚወስዱት፥ አጫጭሮቹ ኮርሶች ከ100 እስከ 300 ክሮኑር ያወጣል።  

ከሙዚቃ ኮርሶቻችን ውስጥ የምትመርጡ ግን የሙዚቃ መሳሪያ የሌላችሁ፥ ከባሕላዊው ት/ቤት መሣሪያ ግምጃ ቤት የመዋስ ዕድል 

ይኖራችኋል። ከትልቁ ፒያኖ በቀር አብዛኞቹን መሳሪያዎች የማግኘት ዕድል ይኖራል። 

ክፍያን የተመለከተ መረጃ በስዊድንኛ (svenska) 

ትምህርቶቻችን 

በባሕላዊው ት/ቤት ትምህርት የሚሰጠው ለቡድን ነው። በአንድ የሙዚቃ ትምህርት ዓይነት ሁለት ወይም ከዚያ በላይ ተማሪዎች 

ትሆናላቹ። ትያትር፥ ዳንስናሥዕል ከሆነ ደግሞ ቁጥሩ ከፍ ይላል።ትምህርትአሰጣጡ ላይ የራሳችሁን ፍላጎትም ማሳረፍ ትችላላችሁ። 

ከመምህራን ጋር በመወያየት ጥበብና ብልሐት ታሻሽላላችሁ። በቡድናችሁም ውስጥ አንዳችሁ ከሌላችሁ በቀላሉ መማርና መማማር 

ትችላላችሁ። ትምህርቱ የሚሰጠው በትርፍ ጊዜ፥ ከትምህርት በኋላ ሲሆን፡ ትምህርቱ የሚሰጠው በስዊድንኛው ነው።  

In English   Kulturköp   Avboka-Bevaka-Boka      Kontakt   Kulturskolan Om  

http://kulturskolan.stockholm.se/
https://etjanster.stockholm.se/Kurskatalog/
http://kulturskolan.stockholm.se/om-kulturskolan/avgifter/
http://kulturskolan.stockholm.se/in-english/
http://kulturskolan.stockholm.se/kulturkop/
http://kulturskolan.stockholm.se/Boka/
http://kulturskolan.stockholm.se/kontakt/
http://kulturskolan.stockholm.se/om-kulturskolan/
http://kulturskolan.stockholm.se/


 

 

 

የአካል እንቅስቅሴ ውስንነት ያለባችሁ፥ ከራሳችሁ ሁኔታ በመነሳት የፈጠራ ችሎታችሁን የምትቃኙበት ዕድል ታገኛላችሁ። 

አሰራራችንን፥ ከችግራችሁና ከፍላጎታችሁ እንዲስማማ በተቻለ እናመቻቸዋለን። 

መምህራኖቻችን  

የባሕላዊው ት/ቤት መምህራን በጣም የሠለጠኑና በፍላጎት የሚሠሩ ናቸው። መምህራኑ የሙያና የጥበብ ትምህርት በዩኒቨርስቲ 

ደረጃ የተማሩ ናቸው። ቴክኒሻኒዮቻችን፥ ትይንት አሰናጆቻችንና አልባሾቻችን ተማሪዎች ሙያዊ አቀራረብና ዝግጅት እንድኖራቸው 

የሚቻላቸውን ያደርጋሉ።  

በአቅራቢያችሁ እንገኛለን  

ትምህርቱ በራሳችን ሕንፃዎችና በከተማይቱ ዙሪያ ባሉ ት/ቤቶች ውስጥ ይሰጣል። በሚገባ የተሟላ መድረክ፥ የመብራቶችና የድምፅ 

መሳሪያዎች፥ የመኳኳያና የአልባሳት ግምጃ ቤቶች አሉን። egna lokaler የምስልና የቅርፅ መሥሪያ ቤት፥ የዳንስ አዳራሽ፥ ስቱዲዮና 

የሙዚቃ ክፍልም አሉን።  

 

K = የራሳችን ሕንፃዎች  

ከነዚህ ሌላ ስቶክሆልም ውስጥ ወደ 70 በሚጠጉ ት/ቤቶች እንሰራለን 

ምዝገባ 

ዕድሜያችሁ ከ6 እስከ 22 የሆናችሁና በስቶክሆልም ከተማ ውስጥ የምትኖሩ ታዳጊዎችና ወጣቶች መመዝገብ ትችላላችሁ። 

ለመመዝገብ ወደ ኮርስ ካታሎጉ ያምሩ kurskatalog (svenska). እዚያ ላይ በትምህርት ዓይነት፥ በዕድሜ፥ በአካባቢ፥ በሳምንታዊ 

ዕለትና በመሳሰለው ለይታችሁ መምረጥ ትችላላችሁ።  

ልትገናኙን ከፈለጋችሁ  

ጥያቄ ካላችሁ ወይም ለመመዝገብ ርዳታ ካሻችሁ በዚህ አድራሻ ፈልጉን። kontakta oss እኛን ስትገናኙ ሆነ ትምህርት ስንሰጥ 

የምንጠቀመው ቋንቋ ስዊድንኛ ነው።  

በሶሻል ሚዲያዎች ይከታተሉን።  

Facebook: facebook.com/KulturskolanStockholm 

Twitter: @KulturskolanSth 

Instagram: kulturskolansthlm 

#Kulturskolansth 

http://kulturskolan.stockholm.se/kontakt/
https://etjanster.stockholm.se/Kurskatalog/
http://kulturskolan.stockholm.se/kontakt/
https://www.facebook.com/KulturskolanStockholm
https://www.facebook.com/KulturskolanStockholm
https://twitter.com/KulturskolanSth
https://twitter.com/KulturskolanSth
https://www.instagram.com/kulturskolansthlm/
https://www.instagram.com/kulturskolansthlm/


 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

E-post: kulturskolan@stockholm.se    Telefon: 08-508 318 70    kulturskolan.stockholm.se 

https://twitter.com/KulturskolanSth
https://www.instagram.com/kulturskolansthlm/
https://www.facebook.com/KulturskolanStockholm
https://www.instagram.com/kulturskolansthlm/
https://www.facebook.com/KulturskolanStockholm
mailto:kulturskolan@stockholm.se
http://kulturskolan.stockholm.se/
https://twitter.com/KulturskolanSth

