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OM DIG

JASMIN
• Musik Talent Tørring er noget helt
særligt ift. det sociale
• Jeg har lært rigtig meget om musik
• Man bliver mere modig på Musik Talent
Tørring
• Den bedste oplevelse er vores turne

• Du vil udvikle dit talent for musik
• Du har musikalske ambitioner og drømme
• Du har lyst til at få nye musikalske venskaber
• Du vil prioritere musikken
• Du går til instrumental- eller sangundervisning på musikskole
eller privat, og ønsker en skolegang, der kan støtte op om din
musikalske udvikling.

Hør interview med Jasmin her:
https://youtu.be/_lf2ZC1Ot1U

www.kulturskolenhedensted.dk

VI TILBYDER

STEFFEN

At du bliver en del af skolens musikmiljø med andre,
der har musikken som interesse

• Et fællesskab med andre der har
samme interesse som mig
• Musik er fedt, især sammenspil
• Der er et godt miljø og sammenhold
på Musik Talent Tørring
• Musik Talent Tørring har forberedt mig
til gymnasiet

• 4 - 6 ugentlige musiktimer indlagt i din normale skoledag
• Årlige målsætninger for din musikalske udvikling
• Højt kvalificeret musikundervisning af lærere med
konservatorieuddannelse
• Undervisning i bl.a. sammenspil, ”musikkens værktøjskasse”,
performance, songwriting, musical og meget mere.
Se video fra vores MTT undervisning her:
https://youtu.be/A119kIvC100

Hør interview med Steffen her:
https://youtu.be/a_hARPpvLcw

VÆLG MTT SOM
DIT VALGFAG I 7. - 8. KL.
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Vil du gerne optages eller vide mere om MusikTalent Tørring,
så kontakt Kulturskolen Hedensteds kontor på
kulturskolen@hedensted.dk eller ring på tlf.: 7975 5530.
Praktisk information om optagelsesprocessen og
yderligere info om MTT finder du på hjemmesiden
www.kulturskolenhedensted.dk
Din endelige optagelse afgøres på baggrund af en samlet
vurdering fra Kulturskolen Hedensted og Tørring Skole.
Transport:
Du kan komme med bus til Tørring Skole fra en god del af
Hedensted Kommune samt dele af Horsens, Vejle og
Ikast-Brande Kommuner.

