
–  for dig, der 
elsker musik, 
billedkunst  
og drama

Banddag  |  Teaterforestilling  |  Sammenspilsdag  |  Fernisering  |  Koncerter  |  Musical

Glæd dig til 
sæson 21/22!

Tilmeld dig nu!

http://www.kulturskolenhedensted.dk/tilmelding-login


Fremmer kvalitet og livsglæde.

Udvikler hjernen.

”Vi dyrker  
musikken i fællesskab 

- også når du går 
til instrumental-

undervisning.

Kultur for alle!
Kulturskolen Hedensted…

Tilbyder mere end 50 specif kke fagtilbud til alle aldre i hele kommunen.

Skaber rum for fordybelse og f
æ

lle
sskab – i d

it nærmiljø.

U
nderstøtter din øvrige læring i skolen.

Giver dig en unik m
ulig

hed for at opbygge nye venskaber på tværs af alder og klassetrin.

Giver dig højkvalif cerede undervisere, som tager udgangspunkt i dine forudsætninger.

Bygger på glæ

den og ly
ste

n ti
l a

t l
æ

re
.

Kom med  
ind i teatrets 

forunderlige verden 
på vores 

dramahold.

Slip fantasien 
og kreativiteten løs

på et af vores
billedkunsthold.

Kultur er sundt!
Vidste du, at kulturel aktivitet...

Styrker dine sociale kompetencer o
g giver sammenhold.

Få undervisning 
sammen med din 

far eller mor i vores 
”To generationer” 

-tilbuddet.

Får du undervisning på et  
instrument, kan du gratis deltage i:

Kulturskolens Orkester  / Band /  
Blæsersammenspil /  Strygersammenspil 

Bigband /  Guitarsammenspil /  
Tværfløjtesammenspil

Steffen
Musik er fedt, især sammenspil.

Vi har et godt miljø og sammenhold.
Musik Talent Tørring har forberedt mig til gymnasiet.

Jasmin
Jeg har lært rigtig meget om musik.
Jeg bliver mere modig af at spille musik.
Den bedste oplevelse var vores turne.



PRAKTISKE OPLYSNINGER 

Sæson 21/22
Du tilmelder dig for én sæson ad gangen. 
Sæsonen starter d. 16. august 2021.
Du kan tilmelde dig fag i Kulturskolen året rundt.  

Ansøgninger modtaget senest d. 11. juni 2021 prioriteres først.  
For de eksisterende elever samler vi løbende op på gentilmeldinger.

Se priser og læs mere om vores undervisningstilbud på 
www.kulturskolenhedensted.dk

Træblæsere
• Saxofon
• Klarinet
• Tværfløjte
• Blokfløjte

Tangenter
• Klaver
• Keyboard
• Harmonika
• Kirkeorgel

Sang
• Sang
• Sangskrivning

Musikhold
• Musikværksted,  

0.-1. kl.
• Musikkarrusel, 

2.-4. kl.
• Musikfabrikken, 

3.-6- kl.

Talenttilbud
• Spirelinjen, 5.-7. kl.
• Kulturskolens 

talentlinje, 7. kl.-18 år
•  MusikTalent Tørring, 

7.-9.kl.

For de små
• Babyrytmik, 

3-12 mdr.
• Musik og leg, 

1-5 år

Drama
• Ét hold  

(3.-9. kl.)

Trommer/slagtøj
• Trommer
• Marimba/slagtøj

Billedkunst
• Flere hold, 

0. kl.-18 år.

For de voksne
• Instrumental-  

eller  sang- 
undervisning,  
hold og solo 
(18 år +)

Messingblæsere
• Trompet
• Trækbasun
• Valdhorn
• Barytonhorn

Strenge- 
instrumenter
• Guitar
• Elguitar
• Elbas
• Ukulele
• Mandolin

Strygere
• Violin
• Bratsch
• Cello
• Kontrabas

Kontakt 

KULTURSKOLEN
Tlf.: 7975 5530
Mail: kulturskolen@hedensted.dk

Tilmeld dig på  www.kulturskolenhedensted.dk

http://www.facebook.com/kulturskolenhedensted
http://www.instagram.com/kulturskolenhedensted/
http://www.kulturskolenhedensted.dk
mailto:kulturskolen%40hedensted.dk?subject=
http://www.kulturskolenhedensted.dk

