Kulturskolan

Kulturskolan
Stockholm
Med cirka 17 000 elevplatser och 300 lärare
är Kulturskolan Stockholm störst i Europa.
Kulturskolan är en kommunal verksamhet
som riktar sig till alla barn och ungdomar
i Stockholms stad mellan 6 och 22 år.
För att anmäla dig till våra kurser i musik, sång,
dans, cirkus, teater, musikal, konst och media,
gå in på vår hemsida kulturskolan.stockholm.se
eller ring 08-508 318 70.

kulturskolan.stockholm.se

Teater
Kulturskolans
Avancerade
Program

Kulturskolans avancerade program i teater - KAP Teater

Kostnad
2 800 kronor/termin*

Du som vill fördjupa dig inom teaterns olika områden; scenframställning,
rollanalys, textbearbetning, röst, kroppsmedvetenhet, teaterhistoria, kostym,
med mera kan söka till KAP Teater.

Sök till KAP Teater
Antagning inför kommande läsår sker efer antagningsprov under våren.
Information om antagningsprov och anmälan fnns på kulturskolans
webbplats; kulturskolan.stockholm.se.

För dig som är 14-22 år och beredd at satsa mer!

Som KAP-elev går du två gånger i veckan, dels på KAP Teater och dels i en
vanlig teatergrupp i kulturskolan. KAP-programmet är på tre år. Du har en
huvudlärare i teater, men du kommer även at få undervisning av andra
pedagoger inom teaterämnet på ordinarie teatertid. Repetitioner kan
förekomma även helger. För at delta i KAP Teater måste du ha hög närvaro,
vara engagerad och aktiv under varje lektion.
KAP Teater 1
Under första året jobbar vi främst med det fysiska teaterutrycket, improvisation och gruppdynamik, utifrån frågan ”Vad är teater?”

Kontakt KAP Teater
Birthe Andersson, birthe.andersson@edu.stockholm.se,
telefon: 08-508 31745
Välkommen med din ansökan!

KAP Teater 2
Andra året står våra sinnen i centrum och vi jobbar bland annat med dans,
rörelse, scenograf och text med utgångspunkt i frågan ”Hur kan teater ta sig
i utryck?”
KAP Teater 3
Tredje året jobbar vi med produktion och uppsätning av en hel pjäs i större
format. I centrum står frågan ”Varför gör vi det vi gör på scenen/sceniskt?”.
Undervisningen i KAP Teater ges bland anant i kulturskolans lokaler i
Bromma och Hammarby Sjöstad.

* Du behöver vara mantalsskriven i Stockholms stad. I mån av tillgång kan plats finnas för
dig som bor i en annan kommun till en kostnad av 3 500 kr.

