Kulturskolan
Vi finns till för att alla barn i Växjö kommun ska få möjlighet
att spela, rita, måla, dansa, agera, musicera, komponera,
fundera och utvecklas på sin fritid. Till glädje för livet!
Är du intresserad av musik?

Vi har kurser i piano, gitarr, elgitarr, elbas, trummor, fiol, altfiol, cello, kontrabas, trumpet,
horn, tuba, trombon, fagott, klarinett, tvärflöjt, blockflöjt, saxofon, oboe, komposition och
låtskrivning. Att lära sig spela ett instrument eller få gemenskapen i att spela i en grupp eller
orkester kan bli ett riktigt lyft. Och kanske ett intresse för livet...
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Bild – Foto – Film

Teckning, måleri, skulptur, foto, film och animation... Ett tillfälle att en gång i
veckan ägna sig åt bildarbete på ett undersökande och nyfiket sätt! Vi har flera
kurser igång, där vi provar olika tekniker, material och medier. Välkommen!

Vill du spela teater?

Att gå på en teaterkurs innebär att man gör föreställningar med scenografi,
smink, och rekvisita. Men lika mycket att man tränar på att agera, improvisera och prata inför andra. Sånt som man har nytta av hela livet!

Eller dansa?

Street, barndans, jazzdans, killgrupp, dansmix, lyrisk jazz, musikal, talanglinje och mycket mer. Vi har dansgrupper för alla! Jättefin kombination av
konstnärligt uttryck och träning!

Vi har även prova-på-kurser och fördjupningskurser.
Läs mer och sök våra kurser på

vaxjo.se/kulturskolan
Sök senast 31 maj för att vara med på förstaintagningen!
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På gång på Kulturskolan!
Öppet hus!
Välkommen till Kulturskolans öppna
hus där du kan prova att dansa, måla,
göra film, spela teater, träffa lärare och
prova olika instrument.
Onsdag den 10 maj kl 17.00–20.00
på Kulturskolan,
Kungsgatan 29 i Växjö

Välkommen!

Sommarkurser
19–22 juni anordnar Växjö kommun
sommarkurser i
Bild
Musikal
Alla kurser är från 9 år och kostar 600 kr.
Anmälan finns tillgänglig på vår hemsida
www.vaxjo.se/kulturskolan mellan den
15 maj–4 juni.
Ev frågor besvaras av Maria Rylander,
Kulturskolan, tel 0470-417 58.

Läs mer och sök våra kurser på

vaxjo.se/kulturskolan
Senast 31 maj

Folkmusikensemble
Tillsammans spelar och
sjunger vi folklig musik från
Sverige och Världen.
Svängiga polskor, härliga
balkanlåtar, irländska
ballader och mycket mer!
För dig som spelar stråk,
blås, gitarr, bas, dragspel
eller sjunger!
Från 12 år
Intressenmälan till kulturskolan@vaxjo.se

Har du
klarat
bossen?
Spelar du? Vill du ta steget vidare och
göra ditt eget datorspel? Och kanske
träffa andra med samma intresse?
Nu startar vi en kurs i spelutveckling.
Vi börjar där du befinner dig. Du får lära
dig hur man skapar egna figurer och
världar, grunderna i spelprogrammering,
ljudläggning, animation och musik.
Välkommen!
Från 12 år
Intresseanmälan till kulturskolan@vaxjo.se

