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به ) Kulturskolanمکتب هنر ها( خوش آمدید
در اینجا ما معلومات پیرامون ) Kulturskolanمکتب هنرها( و فعالیت های خویش را ترجمه نموده ایم.
درسهای ما به زبان سویدنی نوشته شده اند و همچنان زمانی که با ما به تماس می شوید ما به زبان سویدنی
صحبت میکنیم.

در ) Kulturskolanمکتب هنرها( ،ما برای شاگردان بین سنین  6تا  22سالگی فرصت خالقیت را از طریق
موسیقی ،آوازخوانی ،تیاتر ،رقص ،سرکس ،هنر و رسانه ها فراهم می سازیم.
شما میتوانید عالیق و دوستان جدید را دریابید .ما بعد از ساعات درسی مکتب در جریان اوقات فراغت شاگردان فعالیت داریم.

لینک مستقیم به مضامین و رزرو کردن ( سویدنی)

مضامین ما
شما میتوانید از بین صدها مضامین در موسیقی ،تیاتر ،رقص ،سرکس ،هنرها و رسانه ها انتخاب نمایید .ما کورسهای کوتاه
مدت و درازمدت داریم .کورسهای سمستر وار ما بین  300تا  750کرون سویدنی هزینه دارد .در برابر این فیس ،ما تضمین
مینماییم که شما حداقل دوازده درس را در هر سمستر دریافت خواهید کرد وهمچنان شما میتوانید نظر خود را به ارتباط درسی
که برای تان داده میشود ابراز نمایید .کورسهای کوتاه مدت که سه تا شش درس اند بین  100تا  300کرون سویدنی فیس دارد.

در صورتیکه شما یکی از کورسهای موسیقی ما را انتخاب نمایید و وسیله موسیقی از خود نداشته باشید ،شما فرصت این را
خواهید داشت تا یک وسیلۀ موسیقی را از کتابخانۀ
) Kulturskolanمکتب هنرها( به کرایه بگیرید .به استثنای ریکاردرها و پیانو ها ،ما بسیاری از وسایل موسیقی خویش را
در صورت موجودیت به کرایه میدهیم.

معلومات بیشتر در مورد فیس مضمون ( زبان سویدنی)

تدریس ما

در ) Kulturskolanمکتب هنرها( ،ما افراد را بصورت گروهی تدریس میکنیم .کورسهای موسیقی دو یا بیشتر از
دو شاگرد میداشته باشند .صنف های تیاتر ،رقص و هنر دارای گروپ های بزرگتر شاگردان اند .شما میتوانید در
رابطه به اینکه چگونه دروس را باید فراگیرید نظریات تانرا ارایه نمایید .یکجا با معلم تان ،شما مهارت ها و تکنیک
های هنری تانرا انکشاف خواهید داد .هرگاه در یک گروپ از شاگردان کار نمایید ،از همدیگر الهام خواهید گرفت.
درسها در جریان وقت فراغت شاگردان بعد از ساعات درسی مکتب برگزار میشوند .زبان تدریس سویدنی است.
شماییکه دارای معلولیت هستید خواهید توانست تا خالقیت تانرا در چارچوب نیازمندی های تان جستجو کنید .ما تا حدامکان
تالش خواهیم کرد تا فعالیت های خویش را نظر به خواست و ضروریات شما اعیار سازیم.
معلمان مان

معلمان ) Kulturskolanمکتب هنرها( آموزش دیده و فعال هستند .آنها آموزشهای هنری و تدریسی را در سطح
بلند تحصیلی فرا گرفته اند .تخنیکران ،طراحان سیت و لباس در بلند بردن کیفیت حرفوی اجراات شاگردان و مجالس
مربوط به آنها نقش بسزای دارند.
ما در نزدیکی شما موقعیت داریم

تدریس در محل ما و در مکاتب شهر ما صورت میگیرند .ما مراکز کامالً مجهز با استیژ ،تجهیزات نور و صدا و
مجموعه از مناظر و لباسها داریم .همچنان ما ورکشاپ های هنری ،مجسمه سازی ،تاالرهای رقص ،استدیو ها و
اتاقهای موسیقی داریم.

 =Kمحالت خود مان
همچنان ما در  70مکتب شهر استکهلم فعالیت داریم.

رزرو جای

هر کسیکه بین سنین  6تا  22سال باشد و در شهر استکهلم زندگی نماید میتواند در صنف های ما اشتراک کند .جهت
رزرو جای ،به فهرست کورسهای ما ( زبان سویدنی) مراجعه نمایید .در آنجا ،شما میتوانید گزینه ها را نظر به
مضمون ،سن ،ساحه ،روز هفته و غیره فلتر نمایید.
تماس با ما
هرگاه سوالی داشته باشید و یاهم در رزرو کردن جای به کمک نیاز داشته باشید ،با ما به تماس شوید .ما به زبان
سویدنی تدریس میکنیم و همچنان زمانی که با ما تماس میگیرید به زبان سویدنی صحبت خواهیم کرد.

ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید:

فیسبوک:
تویتر:
اینستگرام:

kulturskolan.stockholm.se

Telefon: 08-508 318 70

E-post: kulturskolan@stockholm.se

