


Kulturskolan är en mötesplats för kreativitet och skaparglädje. 
Vår huvuduppgift är att erbjuda frivilliga kurser i musik, dans, slöjd, drama, teater och 
film. Vi är också ute i kommunens skolor, i projekt och genom den kommunala Kulturga-
rantin.

Vi erbjuder upplevelser och arrangerar föreställningar. Vi genomför tvärkulturella projekt där vi kombinerar 
våra kompetenser.

I Kulturgarantin erbjuder Kulturskolan skolbio och teater för 5- och 6-åringar under Astridveckan, vecka 46, 
rytmik i årskurs 2, drama i årskurs 5, skolbio för årskurs 6 i samband med temadag om FN:s Barnkonvention, 
dans i årskurs 8 och skolbio för valfri årskurs på högstadiet och gymnasiet.

Längden på våra lektioner varierar beroende på vilken verksamhet det gäller.
I alla sammanhang arbetar vi normkritiskt och inkluderande, för mångfald, jämlikhet och människors lika 
värde. Stora som små! Deltagarna kan då och då bli erbjudna att delta i olika kulturevenemang i och utanför 

kommunen, exempelvis under Astrid-veckan, Litteraturfestivalen, Bullerbydagen m.m.

Kulturskolan i Vimmerby





Dans
Dans är kroppens språk, den står för kreativitet, uttrycksfullhet och 
glädje! Därför vill vi att man oavsett ålder, kön och bakgrund ska få 
möjlighet att hitta sitt uttryck genom Kulturskolans dansundervisning. 

Varje termin har vi olika uppvisningar och projekt för att ge eleven chans att bygga en starkare själv-
känsla! 

Barndans: På ett lekfullt sätt tränar vi på grundläggande motoriska färdigheter som krävs för alla 
dansgenrer. Vi blandar stilar för att barnen ska få testa och hitta sin favorit.

Streetjazz: Här blandas många olika stilar så som jazz, street, och show. Det är en energifylld och dyna-
misk klass som ger dig styrka, uthålligheten och självförtroende.

Breakdance: Breakdance är en mycket akrobatisk dansstil. Du får en oerhört stark fysik och bra kondi-
tion. Här jobbar vi mycket på din individuella stil så att du får möjlighet att kunna skapa egna solon 
och bli duktig på att improvisera.

Balett: Baletten är en lugnare dansform, den kan vara mycket vacker, uttrycksfull och dramatisk. Här 
ligger mycket fokus på den grundläggande danstekniken.

Stepp: Steppen har rytmen som utgångspunkt och till din hjälp har du skor med steppjärn. Här får du 
öva på att vara ditt eget rytminstrument i kontrast till musiken.

Ålder: från 5 år. 
Form: I grupp.
Lektionstid: 45-60 minuter.





Drama/Teatergrupp:
De yngre, träffas en gång i veckan för att i lekfull anda 
arbeta med ökad medvetenhet om kroppen som 
uttrycksmedel, vi fantiserar och berättar. 
Genom olika lekar, samarbets - och inlevelseövning-
ar utforskar och utvecklar vi den egna fantasin och 
kreativiteten. 
Någon form av föreställning/uppvisning för 
föräldrar, släkt och vänner står alltid på program-
met.

De äldre, träffas en gång i veckan och arbetar med 
teaterns olika uttryckssätt än mer genom dramaöv-
ningar och improvisation. Vi sätter alltid upp någon 
form av föreställning varje läsår eller termin, bero-
ende på gruppernas önskemål.

Bra att veta
Välkomna att söka!
Genom teaterövningar och dramalekar använder vi 
fantasin och har kul tillsammans.
Stor vikt läggs på att skapa en trygg känsla i gruppen 
där alla skall känna sig delaktiga.

Kulturskolans teaterverksamhet vill ge barn, unga och vuxna möjlighet att uttrycka sig och utvecklas 
genom drama och teater. 

Teater

Ålder: från 7 år
Form: I grupp
Lektionstid: 45-90 minuter



”I teatern har jag fått nya roliga kompisar”

”Jag älskar att leka att jag är någon annan”

” I teatern kan man ljuga och hitta på att man är vem som helst! Det är Kul”



Pianot passar lika bra som ackompanjemangsinstrument som
soloinstrument. Kulturskolans pianoundervisning innebär att du får 
prova olika repertoarer till exempel klassisk musik, rock, pop och 
schlager.

Pianoundervisningen ger dig möjlighet att utveckla ditt musicerande på flera sätt. 
Spelteknik, notkunskap, ackordspel och gehörsspel tränas. 

Här finns givetvis möjlighet för eleverna att få ackompanjera andra 
instrumentalister och sångare. Det är ett krav att man har eget piano eller keybo-
ard för att kunna öva mellan lektionstillfällena. Elever som har spelat mer än ett 
år behöver ha ett anslagskänsligt instrument med vägda tangenter och pedal för 
att kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Ålder: Från 9 år
Form: Enskilt
Lektionstid: 20 minuter /vecka

Piano



Solosång kan sökas från årskurs 7.
Lektionerna innehåller röstträning där eleverna på olika sätt tränas 
för att, efter egen förmåga, utveckla sin röst och nå bästa möjliga 
resultat.

Eleverna får prova på olika genrer, till exempel visa, pop, gospel, jazz, afro, 
romans, musikal och opera. Alla sångelever får möjlighet att delta i kören som för 
dem är kostnadsfri. Detta är en förmån som ger eleverna möjlighet att träna sitt 
gehör och stämsång. 
Dessutom framträder eleverna i olika sammanhang. Om det är kö på sång kan det 
vara bra att börja i kören.

enskild sång
Ålder: Från 13 år
Lektionstid: Solosång 20 minuter, kör ca 60 minuter

Körer
Kulturskolan erbjuder körsång. Vi blandar stämsång med roliga låtar och mer
avancerat. Allt lärs in på ett lekfullt och lustfyllt sätt.

Ålder: Från 9 år
Form: I grupp
Lektionstid: 60-75 minuter /vecka

Sång



Kulturskolan erbjuder undervisning i 
gitarr, elgitarr och elbas. 

Gitarren är populär som komp- och soloin-
strument. Den används inom olika musikstilar, 
exempelvis i klassisk, folk-, rock-, pop- och 
jazzmusik.

Undervisningen sker enskilt eller i grupp, 
främst i Kulturskolans lokaler eller ute på
skolorna. Oftast börjar de yngre eleverna i 
någon av våra gitarrgrupper.

Naturligtvis är det bra om eleven har tillgång 
till ett instrument att öva på. Kulturskolans 
gitarrpedagog tipsar gärna om var och hur 
man skaff   ett lämpligt instrument.

Ålder: Från 9 år. Elgitarr och elbas från 13 år.
Form: Enskilt och i grupp, samspel med andra 
instrumentalister
Lektionstid: 20-40 minuter /vecka

Gitarr

ar



Trumset
Slagverk är ett samlingsnamn för många instrument, vilket 
innebär att när man väljer att spela slagverk, väljer man 
att spela hundratals instrument. Trumsetet används oftast 
i pop, jazz, och Afro-sammanhang.

Undervisning, enskilt och i ensemble.
Väljer man att spela trumset så väljer man samtidigt att spela i en 
ensemble. En gång i veckan har man en enskild lektion eller 
grupplektion och ytterligare en gång i veckan spelar man med i 
ensemble/rockgrupp.

Det är lika viktigt för trumelever att lära sig noter som för andra 
instrumentalister, vilket alla inte tänker på. Noterna skrivs i trumklav 
och rytmer noteras på samma sätt som för andra instrument. 
Du får lära dig spela många olika musikstilar till exempel rock, pop, 
jazz och spela i våra ensembler.

Ålder: Från 9 år.
Form: Enskilt och grupp
Lektionstid: 20-30 minuter + ensemble/vecka



För dig som tycker det är spännande att filma och fota 
har vi kurser för olika åldersgrupper. 
Fantastiska världar öppnar upp sig!

FILM: I våra filmkurser får du lära dig att berätta med 
kameran. Vi utgår från deltagarnas egna idéer och jobbar 
tillsammans i gruppen med manusskrivning, inspelning 
och klippning/redigering. 
Vi erbjuder både nybörjarkurser och fortsättningskurser. 

FOTO: Vill du bli en bättre fotograf? I den här kursen får du 
lära dig att hantera en digital systemkamera och redigera 
bilder i programmen Lightroom och Photoshop. 
Du får också lära dig mer om ljus, komposition och vilka 
hjälpmedel du kan använda för att förbättra ditt 
fotograferande.

ÅLDER: 
Film: från 10 år. 
Foto:  från 13 år. 
FORM: Grupp 
LEKTIONSTID: 60-120 minuter per vecka

Film och foto



Sy, tälja, väva, klippa, knyta, böja, forma, 
rulla, måla.
Här får barnen möjlighet att utveckla sin egna 
skapande förmåga, genom att upptäcka och 
prova olika tekniker inom slöjd. 
Vi använder enkla verktyg och arbetar med 
naturmaterial och såsom papper, plåt, trä, ull 
mm. Återbruk har alltid varit en del av slöjden 
och är viktig i slöjdklubben.

(Slöjdklubben har en genomtänkt pedagogik. 
Vi upptäcker och utforskar närmiljön 
tillsammans. Vi följer naturens växlingar och 
arbetar med material som finns i vår närhet. 
Deltagaren får utforska mötet mellan tekniker 
och slöjdens material och verktyg.)

Från slöjdklubben bär man med sig mer än 
bara slöjdföremål. Det kan vara känslan av att 
kunna själv, kunskaper om material och dess 
egenskaper, att öva finmotorik och lära sig 
spännande tekniker, att utvecklas personligen 
och känna en samhörighet med gruppen.

ÅLDER: 7-14 år
FORM: I grupp 
LEKTIONSTID: Prova på Slöjd 2 tim 
Slöjdklubben 2 tim 30 min

Slöjdklubben

Slöjdklubben



Information
Ansökningstider 
Vi har infört ett nytt system för ansökan och registrering av elever på Kulturskolan. 
Det är enklare att söka till Kulturskolan samt att kommunicera med din lärare. 
Vissa kurser och grupper har kö. Inför terminsstart lämnas besked om plats kan erbjudas. 
Ansöka via: studyalong.se/vimmerby

Läsåret
Kulturskolan följer i stort grundskolans läsår med gemensamma lov- och studiedagar. Vissa olikheter kan 
förekomma. Undervisningsfria veckor för utbildning, konserter och projektarbeten kan läggas in.

Lektioner
Lektioner kan vara enskild undervisning eller i grupp, orkester, kör, konserter, föreställningar och projekt.
Lektionernas längd och antal varierar inom och mellan de olika ämnena varje termin. Undervisningen bedrivs till största delen 
i Kulturskolans hus i Vimmerby.

Kulturskolans elevförening

Frånvaro

Avgiftsregler
Kulturskolans verksamhet finansieras till den allra största delen med skattemedel.
Den kursavgift som tas ut är en anmälningsavgift som berättigar dig till att delta i Kulturskolans verksamhet.
Hel avgift debiteras från och med tredje lektionen och halv avgift debiteras om eleven erbjuds plats efter den 1 november 
respektive 1 april.

Som elev vid Vimmerby Kulturskola blir du också medlem i Kulturskolans elevförening.
Föreningen är ansluten till Riksförbundet unga musikanter, RUM.
Kontakta ordförande Jessica Sigesbo för mer information. Telefon: 070- 598 03 39

Om du är sjuk eller av annan anledning inte kan komma till undervisning meddelar du det på StudyAlong. Om läraren är sjuk 
går dessvärre lektionen bort. Då kontaktar vi målsman, eleven eller skolan som framför ett meddelande. Eftersom vi har kö till 
vissa instrument och kurser så kan det vid oanmäld frånvaro (2 ggr i följd), medföra att din plats tillfaller en annan elev.



Så anmäler du dig
1. Gå till hemsidan www.studyalong.se/vimmerby

2. Välj ett ämne och sedan den specifika kurs/dag/tid som passar dig. Om det finns platser kvar på den kurs du 
vill börja trycker du på “Lägg i kundvagn”. 

3. Tryck sedan på “gå vidare” för att registrera ett konto eller logga in om du redan är registrerad.

4. Först skapar vårdnadshavare ett eget konto med användarnamn och lösenord för att sedan trycka på “lägg till 
barn”. Här skapar du sedan konto till den elev eller elever det gäller. Om du är över 18 år se punkt 5. 

5. Som myndig elev registrerar du dig först som vårdnadshavare och skapar sedan ett barnkonto till dig själv.

6. Välj sedan vilket “barn” som ska gå kursen och tryck på gå vidare då hamnar du i det sista steget. 

7. Nu behöver du bara läsa och acceptera användarvillkoren för att slutföra din bokning. 
Du får sedan en faktura via post när halva terminen har gått. 

8. Välkommen till Kulturskolan, tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor eller behöver hjälp 
med att anmäla dig! 

så anmäler du dig till studyalong

Kulturskolanvimmerby Kulturskolan vimmerby



Kontakta Kulturskolan
E-post: kulturskolan@utb.vimmerby.se

Kulturskoleadministratör/expedition telefon: 0492-76 94 55 
Besöksadress expeditionen: Drottninggatan 23, Vimmerby

Öppen vardagar kl 8-12
Kommunens växel: 0492-76 90 00

Adress: Kulturskolan, Vimmerby kommun, 
598 37 VIMMERBY

Hemsida där du kan hitta mer om oss och vårt kursutbud:
www.vimmerby.se/kulturskolan


