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MUSIIKKI – TAIDE – NYKYSIRKUS – TEATTERI
Kulttuuri-ilmaisun kautta kehittyminen antaa lapsille ja nuorille
kielen ja työkalut, jotka auttavat heitä kasvamaan yksilöinä ja
jotka vahvistavat heidän itseluottamustaan.
Kulttuurikoulu auttaa sinua kehittämään kulttuuri-ilmaisua
osallistuessasi laulu- ja soitto-opetukseen, taideopetukseen,
nykysirkukseen tai teatteriin. Kaikkea opetusta johtavat
korkeasti koulutetut pedagogit. Koulutus on mukautettu
omien edellytystesi ja toivomustesi perusteella.

KUKA VOI OSALLISTUA?
Voidaksesi osallistua Kulttuurikoulun toimintaan sinun tulee
olla kirjoilla Upplands Väsbyn kunnassa. Toimintamme on
suunnattu etupäässä kouluikäisille oppilaille.

SOITTIMIEN VUOKRAAMINEN
Voit vuokrata saatavuudesta riippuen puhallin- ja jousisoittimia
neljän ensimmäisen lukukauden aikana.

KUSTANNUKSET
Musiikista, taiteesta, nykysirkuksesta ja teatterista tulee koko
elämän kestävä harrastus. Ryhmissämme tapaat monia uusia
ystäviä ja voit pitää hauskaa.

Jokaisesta valitusta oppiaineesta maksetaan lukukausimaksu.
Tämä maksu maksetaan ensimmäisestä oppitunnista lähtien
ja se peritään kerran lukukaudessa. Myös soittimen vuokra
maksetaan lukukautta kohti. Nuotit ja tarvikkeet eivät sisälly
musiikkioppilaiden lukukausimaksuun. Taideoppilaiden
lukukausimaksu sisältää materiaalit.
Oppilaaksi hyväksytyn henkilön paikka pysyy siihen saakka,
kunnes hän irtisanoo sen Kulttuurikoulun toimistossa. Tulevan
lukukauden paikan irtisanomisen viimeinen päivämäärä on
15. joulukuuta ja sitä seuraavan lukukauden 15. toukokuuta.

MISSÄ JA MILLOIN OPETUS JÄRJESTETÄÄN?
Suurin osa opetuksesta järjestetään iltapäivisin ja iltaisin
Kulttuurikoulun tiloissa Messingen-rakennuksessa. Joissakin
tapauksissa opetus järjestetään koulupäivän aikana omassa
koulussa.

ULKOINEN TOIMINTA
Kulttuurikoululla on laajaa toimintaa koulun ulkopuolella.
Lukuvuoden aikana järjestetään noin 50 erilaista konserttia,
näyttelyä ja esitystä. Silloin Kulttuurikoulun oppilaat saavat
mahdollisuuden esiintyä yleisön edessä, mikä on tärkeä
osa toimintaa. Se antaa monille kokemusta ja vahvistaa
itseluottamusta.

OPETUS
Ainekurssien ja teatterikurssin oppilaille järjestetään taatusti
vähintään 26 oppituntia lukuvuodessa. Oppitunnit saattavat
olla erilaisia ja opetuksen teema saattaa vaihdella. Osa 26
oppitunnista voidaan suorittaa osallistumalla itse esityksiin/
konsertteihin.
Musiikkimix-oppilaille järjestetään taatusti 24 kertaa
lukuvuodessa.Taideoppilaille järjestetään taatusti 24 kertaa
lukuvuodessa sekä näyttely ja näyttelyn avajaiset.

MITEN ILMOITTAUDUN?
Mene sivulle upplandsvasby.se/kulturskolan ja klikkaa valikossa
kohtaa ”Anmälan” (Hakemus).

AINEKURSSIT
LAULU
Kaikille, jotka haluavat kehittää ääntään.Voit oppia
äänitekniikkaa ja ilmaisua sekä tutustua erilaisiin musiikkilajeihin.
Kuorolaulu on maksuton oppilaille, jotka osallistuvat toiselle
ainekurssille.
Kuorolaulu:
C-klaven: 1 – 3. luokan oppilaille
Lärkorna: 4 – 6. luokan oppilaille
Laulu: 5. luokan oppilaille

MUSIIKKIMIX
2. luokan oppilaille
Voit tutustua musiikin perusteisiin leikkisästi rytmiikan, laulun ja
liikkeen kautta. Opetus järjestetään kouluajan jälkeen omassa
koulussa tai Kulttuurikoulun tiloissa 10–15 oppilaan ryhmissä.
12 kertaa lukukaudessa.

MUSIIKKIMIX – VASKIPUHALTIMET
2. luokan oppilaille
Voit tutustua musiikin perusteisiin leikkisästi rytmiikan, laulun
ja liikkeen kautta. Keskitymme vaskisoittimiin ja saat kokeilla
trumpetin, pasuunan ja torven soittamista. Opetus järjestetään
kouluajan jälkeen omassa koulussa tai Kulttuurikoulun tiloissa
10 – 15 oppilaan ryhmissä. 12 kertaa lukukaudessa.

JOUSISOITTIMET

PIANO/KEYBOARD

3. luokalta alkaen
Jousisoittimella voi soittaa kaikenlaista musiikkia kansanmusiikista
klassiseen musiikkiin. Ensimmäisen lukukauden aikana saat
kokeilla kaikkia jousisoittimia ja tehdä sitten oman valintasi. Sen
jälkeen voit valita viulun, violan (alttoviulu, hieman suurempi kuin
viulu ja tummaäänisempi), sellon tai kontrabasson. Oppitunteja
on kaksi viikossa: yksi pienemmässä ryhmässä ja yksi orkesterissa.
Pieniä jousisoittimia voi vuokrata, kunnes oppilas osaa soittaa
normaalikokoisia soittimia.

3. luokalta alkaen
Piano sopii yhtä hyvin säestyssoittimeksi kuin soolosoittimeksi
ja sitä käytetään useimmissa musikaalisissa yhteyksissä.
Keyboard on pianon tapaan loistava säestyssoitin. Useilla
erilaisilla äänillään ja tehosteillaan se sopii myös erinomaisesti
soolosoittimeksi rock- ja pop-yhtyeisiin. Opetukseen
osallistuminen edellyttää omaa soitinta.

PUHALLINSOITTIMET
3. luokalta alkaen
Puhallinsoittimia on useimmissa musiikkilajeissa. Oppitunteja
on kaksi viikossa: yksi pienemmässä ryhmässä tai yksin ja
yksi orkesterissa. Kulttuurikoulussa voit valita yhdeksästä
puhallinsoittimesta. Nokkahuilu, poikkihuilu, klarinetti ja
saksofoni (ns. puupuhallin) sekä trumpetti, käyrätorvi, baritoni,
pasuuna ja tuuba (ns. vaskipuhallin). Puhallinsoittimia voi
vuokrata neljän ensimmäisen lukukauden aikana.

LYÖMÄSOITTIMET
3. luokalta alkaen
Lyömäsoittimet on monien eri soittimien yhteisnimitys.
Rummut, congarummut, patarummut ja malletsoittimet
(ksylofoni, marimba, kellopeli) ovat esimerkkejä
lyömäsoittimista. Saat mahdollisuuden tutustua moniin näistä
soittimista. Lyömäsoitinoppilailla on kaksi oppituntia viikossa:
yksi pienemmässä ryhmässä ja yksi jossakin Kulttuurikoulun
orkestereista.Voidaksesi osallistua opetukseen on hyvä, jos
sinulla on omat rummut, jotta voit harjoitella kotona.

MUSIIKIN TEORIA
JOUSISOITTIMET
3. luokalta alkaen
Kitara, sähkökitara ja sähköbasso ovat soittimia, joita käytetään
useissa eri musiikkityyleissä kuten klassisessa musiikissa,
kansanmusiikissa, rock-musiikissa, pop-musiikissa ja jazzissa. Saat
opetusta pienessä ryhmässä tai yksin ja sinulla on mahdollisuus
osallistua erilaisiin yhteisesiintymisiin. Jousisoittimia ei voi vuokrata.

7. luokalta alkaen
Tämä koulutus sopii kaikille, jotka haluavat syventää
teoreettisia tietojaan tai valmistautua lukion musiikkilinjan
pääsykokeisiin. Opetus järjestetään ryhmissä ja se on
maksuton oppilaille, jotka opiskelevat jotakin toista ainetta
Kulttuurikoulussa.

SYVENTÄVÄ AINEKURSSI MUSIIKKI
7. luokalta alkaen
Sinulle, joka haluat valmistautua korkeampaan musiikkikoulutukseen.
Saat pidemmän soitto-/lauluoppitunnin ja koulutusta musiikin
teoriassa.Voit olla myös mukana yhtyeessä tai orkesterissa. Koska
tällä kurssilla on rajoitetusti paikkoja, kurssille on soitto-/laulukoe.
Kiinnostuksenilmaisupyyntö lähetetään 7. luokan oppilaille. Sinun tulee
olla valmis käyttämään tarvittava aika eri vaiheisiin osallistumiseen, ja
sinun tulee osallistua vähintään kahteen esitykseen vuodessa.

STUDIOTEKNIIKKA
7. luokalta alkaen
Opi äänittämään musiikkia digitaalisessa monikanavastudiossa.

SÄVELTÄMINEN
7. luokalta alkaen
Opi tekemään omia lauluja ja säveltämään omaa musiikkia.

TALENT FACTORY
7. luokalta alkaen
Aivan kuin televisiossa esitetyissä Talent Factory -tapahtumissa, saat
mahdollisuuden kehittää taitojasi laulajana ja lauluntekijänä. Opit
äänittämään ja pärjäämään omillasi musiikkialalla.

MUSIIKKIVIDEO
7. luokalta alkaen
Opi kuvaamaan musiikkivideoita, filmaamaan ja editoimaan
videomateriaalia. Saat opastusta studiossamme ja voit myös
työskennellä itsenäisesti.

SÄESTÄ ITSEÄSI PIANOLLA

TEATTERI

Lukion 1 – 3. luokan oppilaille
Opi säestämisen alkeet tai kehitä aiempia taitojasi. Opetus
ryhmissä, joissa lauletaan ja soitetaan paljon yhdessä.

1 – 4. luokan oppilaille
Leikimme ja improvisoimme teatteria. Järjestämme hauskoja
teatteriharjoituksia ja harjoittelemme näytelmää, jonka aiheen
oppilaat saavat itse valita.Tavoitteena on järjestää pukuja ja
lavasteita sisältävä näytelmä kerran vuodessa. Oppitunnin
kesto on 60 min, 26 kertaa/lukuvuosi.

ORKESTERI, KUORO, YHTYE
Ainekurssille osallistuville oppilaille orkestereihin, kuoroihin tai
yhtyeisiin osallistuminen on maksutonta.Yhdessä soittaminen on
mielestämme erittäin tärkeä osa oppilaiden opintoja ja painotamme
voimakkaasti sen tärkeyttä. Kulttuurikoulu tarjoaa useita erilaisia
musiikkiyhtyeitä: jousiorkestereita, puhallinorkestereita, lauluryhmiä,
pop- ja rock-yhtyeitä, kansanmusiikkiyhtyeitä, keyboard-yhtyeitä,
kitarayhtyeitä, lyömäsoitinyhtyeitä, kuoroja jne. Jos sinulla on omia
ajatuksia siitä, millaiseen ryhmään haluaisit osallistua, yritämme
järjestää sen.Voit osallistua Kulttuurikoulun rock-yhtyeisiin
riippumatta siitä, mitä soitinta soitat.

TAIDE
1–6. luokan oppilaille
Tutustumme maailmaan värien, muotojen, linjojen, sanojen
ja leikkien kautta.Yhdessä luominen on erityisen mukavaa.
Käytämme taidekurssilla useita hauskoja materiaaleja ja
tekniikoita kokeillessamme erilaisia ilmaisutapoja kuten maalausta,
kuvanveistoa, piirtämistä, kollaaseja jne. Käytämme omaa
mielikuvitusta, mutta kehitämme myös näkemystämme tutkimalla
sitä, miltä asiat todella näyttävät. Oppitunnin kesto on 90
minuuttia, 24 kertaa vuodessa sekä näyttely ja näyttelyn avajaiset.

NYKYSIRKUS
1 – 5. luokan oppilaille
Nykysirkuksessa käytämme erilaisia sirkustekniikoita kuten
trapetsia, kangasta, erilaista jongleerausta, akrobatiaa ja
pariakrobatiaa sekä tasapainoilua narun tai pallon päällä.
Opetus tapahtuu kahden pedagogin johdolla. Nykysirkuksen
peruskursseilla harjoittelemme tasapainoilua, koordinaatiota,
yhteistyötä ja keskittymiskykyä.Vanhempien oppilaiden
ryhmissä lapset saavat enemmän tilaa yksilölliselle kehitykselle.
Näiden välillä työskentelemme yksitellen, pareittain tai
ryhmässä.

Kulttuurikoululla on hyvin aktiivinen ja osallistuva oppilasyhdistys.Yhdistys
auttaa muun muassa leirien ja erilaisten tilaisuuksien valmistelussa.
Kompet-oppilasyhdistyksen yhteystiedot löytyvät Kulttuurikoulun
verkkosivustolta.Yhdistys kuuluu kansalliseen Riksförbundet Unga Musikanter
(RUM) -järjestöön.
Käyntiosoite: Messingen (2. kerros), Love Almqvists torg 1
Internet: upplandsvasby.se/kulturskolan
Sähköposti: kulturskolan@upplandsvasby.se

www.upplandsvasby.se/kulturskolan
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