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Verksamhetsplan Kulturskolan
Inledning
Markaryds kommuns Kulturskola erbjuder alla barn, ungdomar och vuxna undervisning i musik,
dans och bild & form. Kulturskolans verksamhet är frivillig, men viktig. Möjligheten att få utöva
en konstform bidrar till att stärka elevens självkänsla och att utvecklas som individ. Kulturskolan
skall skapa förutsättningar för gemenskap och social utveckling och ska utgöra en resurs för hela
kommunens kulturliv. Kulturskolans viktigaste uppdrag är att så många barn och ungdomar som
möjligt ska komma i kontakt med Kulturskolans utbud.

Uppdrag








Markaryds kommun ska bedriva frivillig undervisning inom musik och skapande
verksamhet för barn, ungdomar och vuxna folkbokförda i Markaryds kommun.
Undervisningen ska bedrivas i såväl grupp som individuellt, samt ensemble, kör och
orkester.
Undervisningen skall erbjuda samarbete mellan ämnena samt tillfällen för eleverna att visa
upp sina färdigheter.
Eleverna ska ha inflytande över undervisningens innehåll och upplägg.
Kulturskolan ska sträva efter verksamhetsformer som erbjuder fler elevplatser.
Markaryds kulturskola ska uppsöka och samarbetar med externa aktörer inom
kulturområdet samt förskola och grundskola.

Kulturskolans syfte
Kulturskolan utgör en resurs för hela kommunens kulturliv. Kulturskolan vänder sig främst till
barn och ungdomar i åldern 4 till 19 år som vill fördjupa sig i ämnen som musik, film, dans och
keramik. Även vuxna kan delta i mån av plats. Kulturskolan ska utgöra en kreativ mötesplats för
skapande och social utveckling, men samtidigt skapa en kvalitativ grund för vidare studier i de olika
ämnesområdena, till exempel fortsatta studier vid folk- eller högskola.
Kulturskolan jobbar för att eleverna ska få en meningsfull fritid där social utveckling och kreativitet
står i centrum. Gruppundervisning i olika former som till exempel ensemble och
orkester utgör en viktig del i utvecklingsprocessen där eleverna får känna gemenskap och
tillhörighet. Att ge eleverna en hobby för livet kan vara nyckeln till framgång.

Verksamhetsidè
Kulturskolans mål är att alla barn, ungdomar och vuxna i Markaryds kommun ska ges möjlighet till
eget konstnärligt skapande, nya intressen och många spännande möten. En prioritering är att alla
ska delta i ett socialt sammanhang där man till exempel dansar, skapar eller musicerar i grupp.

Eleverna ska även erbjudas tillfälle att uppträda och stå på en scen för att på så sätt växa i sin
självkänsla.

Tillgänglig lärmiljö
Kulturskolans undervisning sker i olika lokaler runt om i kommunen.
Undervisningen bedrivs i huvudsak efter skoltid men i syfte att utveckla kulturperspektivet inom
förskola och skola bedrivs även samverkan med dessa verksamhetsformer.
Kulturskolan arbetar utifrån grundskolans läsårstider.

Avgifter
Kulturskolans verksamhet är avgiftsbelagd. Kommunfullmäktige beslutar årligen, efter förslag från
Utbildnings- och kulturnämnden, avgifternas storlek som varierar beroende på vilken kurs man är
inskriven på.

Kulturskolans kursutbud
Piano
Du lär dig grundläggande teknik på pianot och att spela efter noter, ackordanalys och på gehör. Du
får spela musik i olika stilar och får ofta vara med och välja stycken och låtar tillsammans med din
lärare.
Träblås
Du får lära känna Saxofonen, Klarinetten eller Tvärflöjten och öva ditt uttryck genom rytm, tempo,
starkt/svagt, dur och moll. Du lär dig noter och gehörsspel och du får improvisera och hitta på en
egen låt. Samtliga instrument har ett stort användningsområde och hörs i många musikstilar, pop,
rock, jazz, funk, visa, klassiskt.

Sång
Du får upptäcka din rösts möjligheter och att använda den i olika musikstilar. Du kan ha önskemål
på låtar du vill lära dig. Du tas omhand efter dina förutsättningar och får möjlighet att utvecklas på
din nivå. Du lär dig övningsrutiner, notläsning, gehörsövningar, samarbetsövningar och att
sjunga/agera inför de övriga i gruppen.
Trummor
Du lär dig slagteknik, koordination, grundkomp och fill-ins. Du lär dig rytm och puls. Du får spela
låtar du känner igen, men också prova på nya stilar. Du kan ha önskemål på vad du vill spela. Vi
gör övningar med inslag av eget skapande. Du lär dig noter.
Trumpet
Du får lära känna instrumentet, "tonstarta", och övar ditt uttryck genom rytm,tempo,starkt/svagt,
dur och moll Du lär dig noter och gehörsspel och du får improvisera och hitta på en egen låt.
Dragspel

Dragspelet används ofta inom folkmusik men även inom klassisk musik, jazz och olika pop- och
rockband. Dragspelet är utrustat med antingen knappar eller pianotangenter. I undervisningen får
du lära dig att spela både efter noter och på gehör. Du får spela låtar du känner igen men också
prova på andra stilar och låtar.
Bas
Du får spela låtar i olika genrer och komma med önskemål på låtar du vill lära dig. Elbas passar bra
i grupp till exempel i rockband, orkester. Du lär dig instrumentkännedom, melodispel/ackordspel,
dur och moll, rytm, puls och tempo. Vi arbetar med samspel under lektionen.
Dans
Du får lära dig danssteg i olika stilar och utvecklar kroppsuttryck och din rörelseförmåga.
Gitarr
Du får spela låtar i olika genrer och ha egna önskemål på låtar du vill lära dig. Du lär dig
melodispel/ackordspel, lite improvisation, (dur och moll, rytm, puls och tempo). Du kan få lära
dig noter och tabulatur. Vi arbetar med samspel under lektionen.
Film
Du arbetar utifrån dina egna idéer med allt från manusskrivande, stå framför och bakom kameran
fram till redigering och en färdig film.
Keramik
Lera är ett fantastiskt material och i lera kan du tillverka alla möjliga föremål, både bruksföremål,
skulpturer, kakelplattor och mycket annat. Kursen i keramik riktar sig till dig som vill utveckla din
kreativa sida eller helt enkelt vill börja lära dig.

