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DANS2021
SANG 2022

MUSIKKELEKTRONISK MUSIKK-
PRODUKSJON



Sang gir et godt grunnlag for all  
musikalsk utfoldelse 
Målet er, gjennom ukentlige sangøvelser,  
å gi sangelevene vokale ferdigheter, øke 
prestasjonen i sangteknikk, individuelt  
og i gruppe. Vi har både barne- og ung-
domskor, og elevene får synge ulike stilarter 
og opptrer gjerne i lokalmiljøet.

SANG



Vi har et bredt spekter av undervisningstilbud  
i musikk. Piano og keyboard, fiolin, gitar og 
bass, slagverk, bandundervisning.

MUSIKK

Lær å lage musikk med FL STUDIO.
Man trenger ikke kunne noe fra før! 
På kurset lærer elevene alt man trenger  
for å lage egne låter med PC som verktøy. 
Kulturskolen har utstyr etter behov. 
Fra 3. klasse og oppover.

DIGITAL MUSIKK



Vår drivkraft er danseglede! 
Det undervises i dansestilene hiphop, jazz,  
moderne/samtidsdans, musikal og breake.  
Danseklassen består av oppvarming, grunn- 
leggende teknikk og mye koreografi.  
Det jobbes med rytmikk, dynamikk, styrke og  
attitude. Vi arrangerer forestillinger, workshops, freestyle- og dansepartys. 
Danseaktiviteten avslutter hvert semester med danseforestillinger med spen-
nende kostymer og fargerikt lys og er et stort høydepunkt for elevene.

DANS

TILBUD I DANS!
Ballett-/teknikk-klasse – et tilbud hvor elevene får styrket grunnteknikk i eks: 
balanse, piruetter, grov- og finmotorisk styrke og ferdigheter. 
Klassen øker bevisstheten over kroppens anatomi, egne forutsetninger  
og styrker. 
Klassen gjelder for 6. klasse og 7. klasse.



KULTURSKOLE FOR DE YNGSTE 
Kulturskolen har mange valgmuligheter for barn som er  
interessert i dans, sang og musikk. 

SANGGRUPPER FRA 4-ÅRSALDER 
Sang gir et godt grunnlag for all musikalsk 
utfoldelse. Det legges vekt på konsentrasjon  
og gir godt grunnlag for å samarbeide  
i gruppe. Det jobbes med sanger og andre 
aktiviteter tilpasset ønsker, grupper og alder.
Undervisning foregår på ettermiddagstid på 
Gausdal Arena.

BARNEDANS / DANSELEK  
for de yngste
Barn i 4-årsalderen har en utpreget rytmesans 
som bør utvikles. 
Dans for 4-5-åringer er en gruppe med 
hovedfokus på danseglede, lek og moro til 
musikk, samtidig som barna vil lære rytme, 
koordinasjon, balanse og bevegelighet i sam-
arbeid med andre.

DANS OG MUSIKK I SFO-TIDEN 
på barneskolene i Gausdal

Dans gir gode fellesskapsopplevelser og 
trener elevens relasjoner til andre mennesker. 
Elevene vil delta på forestillinger sammen med 
andre dansegrupper i kulturskolen. 
Undervisning foregår i SFO-tiden for elever 
fra 1. til 4. klasse på barneskolene i Gausdal. 
Elever som ikke går i SFO kan også delta.



MANDAG
Dans – grupper etter alder – ettermiddag

TIRSDAG
Barnedans for førskolebarn – ettermiddag 
Dans – grupper etter alder –  ettermiddag 
Digital musikkproduksjon – ettermiddag
Fiolin – ettermiddag
Piano og keyboard, gitar og band – ettermiddag
Sang, barne- og ungdomskor – ettermiddag
Slagverk – ettermiddag

ONSDAG
Break – grupper etter alder – ettermiddag  
Digital musikkproduksjon – ettermiddag 
Piano og keyboard, gitar og band – ettermiddag 
Sang – ettermiddag
 
DANS I SFO: 
Forset skole 1., 2. og 3. klasse  mandag kl 14.05–15.05
Fjerdum skole 1. og 2. klasse  torsdag kl 11.00–11.45*
Fjerdum skole 3. og 4. klasse torsdag kl 14.15–15.15
Follebu skole 1. og 2. klasse  tirsdag kl 13.30–14.30
 3. og 4. klasse  onsdag kl 13.30–14.30

*etter avtale med foresatte og skole 

TIMEPLAN

Tirsdager: Kulturskolen serverer suppe til elever  
som kommer til kulturskolen med buss rett etter skoletid.

GJERTRUD ELISABETH STRØMME
Kulturskolerektor - tlf: 9266 3271

gjestrom@gausdal.kommune.no

Informasjon om lærere og oppsatt timeplan finner du på:
www.gausdal.kommune.no/kulturskole

https://www.gausdal.kommune.no/kulturskolen.415217.no.html


Gausdal kulturskole har undervisningtilbud innen sang, musikk, dans 
og elektronisk musikkproduksjon, samt et eget undervisningtilbud for 
elever med nedsatt fysisk og/eller kognitiv funksjon.
Undervisningen foregår på Gausdal Arena og på skolene i bygda  
(dans i SFO)
Gjertrud Elisabeth Strømme er kulturskolerektor og har kontor  
i Gausdal Arena.
Har du spørsmål? Ring eller kom gjerne innom for en hyggelig prat.

Priser fra 1. januar 2021:
Elevavgiften fastsettes av kommunestyret.

 1.542,- pr. semester for individuell undervisning
 1.108,- pr. semester for gruppeundervisning/rockeverksted 
 836,- pr. semester for dans
 771,- pr. semester, tillegg – utvidet time, gjelder individuell undervisning
Friplassordning – ta kontakt for nærmere info
 
Søskenmoderasjon
25% rabatt for individuell undervisning.
 
Instrumentleie
Kr 400,- pr. semester. 
Kulturskolen leier ut fioliner og gitarer. 
Ta kontakt om du vil vite mer om instrumenter.

OM OSS!

SØKNADSFRIST 15. JUNI – SØK HER:
https://bit.ly/3b5ScWb

GJERTRUD ELISABETH STRØMME
Kulturskolerektor - tlf: 9266 3271

gjestrom@gausdal.kommune.no



KULTURSKOLENS HOVEDFORMÅL 
- er å gi barn og unge en fullverdig undervisning ved å:

• gi best mulig grunnlag for å utvikle sine evner og anlegg  
til å oppleve og skape 

• være en ressurs og ta del i det lokale kulturliv  
og det øvrige skoleverk i kommunen

• være med på å styrke barn og unges  
selvtillit og gi glede i livet.

Kulturskolens slagord er: 

KREATIV KULTURELL KRAFT


