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Kulturskolan i Vimmerby
Kulturskolan är en mötesplats för kreativitet och skaparglädje. 
Kulturskolan erbjuder undervisning i musik, dans, drama, teater och film. 
Genom att aktivt arbeta i kommunens samtliga skolor når verksamheten 
alla barn.

Kulturskolans huvuduppgift är att erbjuda undervisning och förmedla kultur-
upplevelser inom de olika verksamheter vi bedriver. Vi arrangerar föreställningar 
och genomför tvärkulturella projekt där vi kombinerar våra kompetenser.
Vår verksamhet är frivilliga ämneskurser. Vimmerby kommun har en kulturga-
ranti. Genom den når Kulturskolan alla elever i samma årskurs, vid flera tillfällen. 



Dans 
Dans är kroppens språk, den står för kreativitet, uttrycksfullhet och glädje! 
Kulturskolans undervisning syftar till att utveckla förmågan att uttrycka, 
behärska och kontrollera sin kropp. 
Varje termin har vi olika uppvisningar och projekt för att ge eleven chans att 
bygga en starkare självkänsla! Vi hänvisar till hemsidan där vi kommer att lägga 
ut dagar, tider och alla kurser.

Streetjazz: Jazzen är en grundläggande och användbar teknik som gör att du får 
en renare stil och lättare kan dansa olika stilar. Den är rytmiskt och koreografi-
erna kan variera. Du får testa allt från jazz, street, och  show med mera. 

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

Balett: Baletten är en lugnare dansform, den kan vara mycket vacker, uttrycks-
full och dramatisk. I barnbaletten arbetar vi på ett lekfullt sätt för att hitta grun-
den till den rätta tekniken. 

Stepp: Steppen har rytmen som utgångspunkt och till din hjälp har du skor 
med steppjärn.  Det kan variera i vilken genre steppen kommer till uttryck men 
genom dansstegen skapar du ditt eget rytminstrument i kontrast till den musik 
som spelas.

Bra att veta
Lärare: Jennie Leander Lilja och Kajsa Lundahl.
Ålder: från 5 år. Form: I grupp. Lektionstid: 45-60 minuter.
Tillgång till plats: God



Teater och drama
Kulturskolans teaterverksamhet vill ge barn och vuxna möjlighet att ut-
trycka sig och utvecklas genom drama och teater. Genom Kulturgarantin 
erbjuder vi alla elever i årskurs 5 dramalektioner på skoltid, och där ligger 
fokus på att öva samarbete, känslor och kroppsmedvetenhet. Vi erbjuder 
även teaterkurser på fritiden för alla åldrar, och här vill vi hitta lusten och 
glädjen i teater. Målsättningen är att alla deltagare ska känna att de har 
kraften och modet att själva våga skapa. 

Teatergrupp – från 6 år
De yngre… 
träffas en gång i veckan för att i lekfull anda arbeta med improvisation, impuls, 
kroppsmedvetenhet och gestaltning. Det läggs stor vikt vid att hitta en trygg 
känsla i gruppen, och tillsammans med varje enskild deltagares idéer och öns-
kemål formar vi någon slags föreställning som vi visar för en passande publik. 

De äldre…
jobbar, precis som i de yngre barnen, med improvisation, impuls, kroppsmed-
vetenhet och gestaltning. Vi utgår från gruppen och gruppens önskemål. Ibland 
använder vi oss av manus, ibland improviserar vi fram materialet. 

Skriva dramatik – från 13 år
Vi jobbar med skrivlust och skrivkramp, några få repliker och längre dialoger. 
Pratar om berättelsens uppbyggnad och dramatikens historia, men framförallt 
skriver vi tillsammans i stunden. Skriver, skriver, skriver! Vi spelar sedan det 
vi skrivit på scen, med och för varandra. Skriver, ändrar och provar oss fram.

Teatergrupp för vuxna – från 17 år
Här är alla välkomna, oavsett tidigare erfarenhet. Vi bidrar alla på det sätt vi 
kan, med de tidigare erfarenheter vi bär med oss. Tillsammans experimenterar 
vi med improvisation och olika dramaövningar för att skapa en trygg stämning i 
gruppen, och för att bygga en föreställning utifrån ett manus som vi jobbar fritt 
kring.

Bra att veta
Lärare: Linnéa Nestor
Ålder: Från 6
Form: I grupp 
Lektion: 45-90 minuter
Tillgång till plats: God





Piano 
Pianot passar lika bra som ackompanjemangsinstrument som soloinstru-
ment. Kulturskolans pianoundervisning innebär att du får prova olika re-
pertoarer 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 gi-
vetvis möjlighet för eleverna att få ackompanjera andra instrumentalister och 
sångare. Det är ett krav att man har eget piano eller keyboard 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 tillgo-
dogöra sig undervisningen.

Lång kö
Oftast är kön lång till pianoundervisningen. Kulturskolan kan därför inte 
garantera plats för alla sökande.

Bra att veta
Lärare: Alexandre Ambec
Ålder: Från årskurs 3 i mån av plats
Form: Enskilt
Lektionstid: 20 minuter
Tillgång till plats: Lång kö



Gitarr
Gitarr, elgitarr och elbas 
Kulturskolan erbjuder undervisning i gitarr, elgitarr och elbas. Gitarren 
är populär som komp- och soloinstrument. Den används inom olika musik-
stilar, 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 bra instrument att öva på. 
Kulturskolans gitarrpedagog tipsar gärna om var och hur man skaffar ett lämp-
ligt instrument.

Bra att veta
Lärare: Dukagjin Islamaj
Ålder: Från årskurs 3 i mån av plats. Elgitarr och elbas från årskurs 7
Form: Enskilt och i grupp, samspel med andra instrumentalister
Lektionstid: 20-40 minuter
Tillgång till plats: Ibland kan det uppstå kö till gitarrundervisning



Slagverk
Slagverk är ett samlingsnamn för många instrument, vilket innebär att om 
man väljer att spela slagverk, väljer man att spela hundratals instrument. 
Slagverk indelas i olika familjer nämligen: slagverk, timpani, mallets och 
trumset. Trumsetet används oftast i pop, jazz, och Afro-sammanhang.

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

Slagverk
Till slagverksgruppen hör alla rytm och slaginstrument som till exempel, con-
gas, tamburin, bongos, triangel, cymbal, marackas, slag, skrap, rasselinstrument 
med flera.

Det är lika viktigt för slagverkselever att lära sig noter som för andra instrumen-
talister vilket alla inte tänker på. Noterna skrivs i basklav eller 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 orkestrar 
och ensembler. 

Bra att veta
Lärare: Dukagjin Islamaj
Ålder: Från årskurs 3
Form: Enskilt och grupp
Lektionstid: 20-30 minuter + ensemble/vecka
Kö: Kulturskolan har viss kö till slagverksundervisningen.



Sång
Individuell sånglektion, enskilt eller i grupp, kan sökas från årskurs 7. Lä-
raren avgör var eleven placeras. 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.

Bra att veta om enskild sång
Lärare: Alexandre Ambec
Ålder: Tidigast från årskurs 7. Lektionstid: I grupp 30 min, enskild 20 min.
Tillgång till plats: Kö. Medan man står på väntelista är det bra att börja i 
kören.

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

Bra att veta om körsång
Lärare: Alexandre Ambec
Ålder: Från årskurs 2 till och med gymnasiet. 
Form: I grupp. 
Lektionstid: 60-75 minuter. 
Tillgång till plats: Omgående. Vill du ha enskild sång längre fram är det me-
riterande att vara med i våra körer.



Film 
Kulturskolan arrangerar kurser i film och redigering för olika åldersgrup-
per. Skolbion är en del i Kulturgarantin och organiseras genom Kultur-
skolans mediepedagog. Vi deltar i olika projekt som rör film och foto inom 
skolan i mån av tid. 
I det mediepedagogiska arbetet ingår arbete med bilder av olika slag. Det kan 
innebära teckningar och målningar men det gäller främst berättande/dokumen-
tation genom foto eller film. Vanligt är ämnesövergripande arbeten med tidsre-
sor och aktuella ämnen eller teman. 

Om man är intresserad av att arbeta med foto eller film i sin verksamhet kan 
man ta kontakt med oss på Kulturskolan för mer information. Det kan till ex-
empel vara att berätta något med hjälp av stillbilder som överförs till dator, en 
enklare filmkurs för barn eller att se en film och därefter diskutera innehållet. Vi 
försöker sprida idéer och tips genom kulturombuden. Fortbildning kan erbjudas 
efter önskemål.

Projekt planeras och bokas på lång sikt eftersom vi har begränsade resurser när 
det gäller lärare och teknik. Kontakta mig gärna.
För mer information om kurser med mera se: www.vimmerby.se/kulturskolan
Bra att veta
Lärare: Ing-Marie Fransson
Ålder: Från 10 år
Form: Grupp



Konventionsstaterna ska respektera och 
främja barnets rätt att till fullo delta i det 
kulturella och konstnärliga livet och ska 

uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga 
och lika möjligheter för kulturell och 

konstnärlig verksamhet samt för 
rekreations- och fritidsverksamhet.

Barnkonventionen artikel 31:2

Skapande skola 2019.



Information
Ansökningstider
Ansökan skickas till Kulturskolan, eller lämnas i Kulturskolans grå brevlåda 
som sitter på väggen till höger om entrén (ut mot Drottninggatan). 

Ansökan sker löpande för start hösten 2019 respektive start våren 2020. 

Vissa kurser och grupper har kö. Inför terminsstart lämnas besked om plats kan 
erbjudas.

Läsåret
Kulturskolan följer i stort grundskolans läsår med gemensamma lov- och stu-
diedagar. Vissa olikheter kan förekomma. Undervisningsfria veckor för utbild-
ning, 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 Vim-
merby. 

Ämneskurser
Frivilliga ämneskurser bedrivs i första hand på eftermiddagar och kvällar men 
även under skoltid.

Frånvaro
Om du är sjuk eller av annan anledning inte kan komma till undervisningen 
meddelar du det till din lärare eller vår expedition.

Om läraren är sjuk går dessvärre lektionen bort. Då kontaktar vi målsman, elev-
en eller skolan som framför ett meddelande.

Eftersom vi har kö till vissa instrument och kurser så kan det vid oanmäld från-
varo (2 ggr i följd), medföra att din plats tillfaller annan elev.

Avgiftsregler
Kulturskolans verksamhet finansieras till den allra största delen med skatteme-
del. 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.

Instrument
Våra lärare hjälper dig och informerar om instrumentslag, tillbehör och noter 
samt ger förslag på inköpsställen efter att eleven är antagen i Kulturskolans 
verksamhet.

Dansprofil, individuella valet och andra samarbetsprojekt med Vimmerby 
Gymnasium
Kulturskolan samarbetar med Vimmerby Gymnasium i ett utökat program/
dansprofil. Vi erbjuder gymnasiets elever individuella val inom Musik – En-
semble, Scenisk gestaltning och Film & TV produktion. Vi samarbetar med 
programmet Samhäll/Beteende i film. Vi ger också kurser i Film för program-
met Samhäll/Media. 



Skapande skola och andra projekt
Kulturskolan samarbetar även med olika aktörer i projekt. Vi har också projekt 
i Skapande skola som finansieras av Kulturrådet. 

Fortbildning för lärare
Kulturskolan erbjuder fortbildning för kommunens lärare och pedagoger. Vi är 
också öppna för att anordna kurser för övriga anställda i kommunen (forumtea-
ter och liknande). Innehåll och omfattning erbjuds enligt önskemål. Kontakta 
oss angående kursupplägg. 

Vid uppdrag som inte ingår i ordinarie verksamhet är kostnaden 500 kr/timma 
inkl sociala avgifter. Info/bokningar: telefon 0492-76 94 55. 

Kulturskolans elevförening
Som elev vid Vimmerby Kulturskola blir du också medlem i Kulturskolans 
elevförening. Föreningen är ansluten till Riksförbundet unga musikanter, RUM. 
Kontakta ordförande Ann Granqvist för mer information. Telefon: 070-313 92 07.



Kontakta Kulturskolan 

Adress: Kulturskolan, Vimmerby kommun, 598 81 VIMMERBY

Besöksadress expeditionen: Drottninggatan 23, Vimmerby
Öppen vardagar kl 8-12

Kulturskoleadministratör/expedition telefon: 0492-76 94 55 

Chef för Kulturskolan telefon: 0492-76 90 00(vx), 76 92 99            
 
Kulturskolans lärare telefon via kommunens växel: 0492-76 90 00

E-post: kulturskolan@vimmerby.se

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



Vimmerby kommun
Stadshuset

598 31 VIMMERBY
Tel 0492-76 90 00
www.vimmerby.se
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