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Kulturskole for alle 
Kulturskolen tilbyr undervisning i musikk, både i grupper og enkeltvis. Danse- og  teatergrupper 
har vi også.  

Det meste foregår ukentlig, noe i grupper med andre og noe alene med en lærer. Undervisnin-
gen gjennomføres rundt om i kommunen på ettermiddag/kveldstid. I spesielle tilfeller kan vi 
tilrettelegge for undervisning i skoletiden.

Tilrettelegging
Kulturskolen gir så langt det er mulig tilpasset undervisning dersom eleven har fysiske eller 
psykiske utfordringer. Vi kan gi prioritet ved elevopptak hvis noen trenger tilbudet veldig raskt! 
Sammen med søker tilrettelegger vi ett tilbud. 
Bamble bibliotek og litteraturhus har noen musikkinstrumenter til utlån.



Billetter kr 60,-
Salg av kaffe/saft og kaker før forestillingen

LØRDAG 16. APRIL KL. 17.00
Sentrumsgården i Langesund

Forhåndssalg av billetter på Bamble bibliotek 
og litteraturhus, og i døren forestillingsdagen.

Elevavgift 
Se våre nettsider: www.bamble.kommune.no/kulturskolen for informasjon om elevavgift. 
I noen tilfeller vet vi at familiens økonomi kan stå i veien for å delta på kulturskolens
tilbud. Økonomi skal ikke være en hindring, derfor tilbyr vi foresatte med spesielt lav
inntekt en tilpasset pris. Det er flere moderasjonsordninger. Alle disse står omtalt på nettsidene 
våre. Dersom du har spørsmål, kan du ta kontakt med Ingrid Nåvik Grønlund. Ring kommunens 
sentralbord på 35965000, så blir du satt videre.

Innmelding
Søknad til kulturskolen gjøres på vår nettside. FRIST FOR HOVEDOPPTAK ER 1. MAI, MEN VI 
TAR OPP ELEVER HELE ÅRET.

www.bamble.kommune.no/kulturskolen
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Instrumentalopplæring
Kulturskolen har følgende instrumentalopplæring for elever fra 3. klasse:

Instrumentalundervisningen foregår som enkeltundervisning eller i mindre grupper. Det er 
ofte ventelister på disse fagene, så søk gjerne på noen av de andre tilbudene dersom det virker 
interessant. . 

Tverrfløyte
Klarinett
Saxofon
Trompet/kornett
Althorn
Trombone

Baryton/euphonium
Tuba
Piano
Keyboard
Slagverk
Gitar

Sang
Bandsamspill (vokal, gitar, 
bassgitar, keyboard, slag-
verk)

MUSIKK



Sang og kor
Barnekor fra 2. – 7. klasse
Ungdomskor fra 8. klasse
I korene vil det bli lagt vekt på sanglede, formidling og sangteknikk. Elevene blir kjent med egen 
stemme, og vil lære seg å bruke den på ulike måter. Sang- og korøvelsene foregår på Sentrums-
gården i Langesund.

Musikk fra livets begynnelse og Musikk i knehøyde
Dette er kurs over 8 uker på dagtid for foreldre med barn fra 0-18 måneder. Her legges det vekt 
på musikkens betydning i den aller første tiden, der det første samspillet mellom foreldre og 
barn spiller en viktig rolle. Kursene holdes på Bamble bibliotek og litteraturhus på Stathelle.
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Kulturskolen har følgende teatergruppe for elever fra 1. trinn:

Teaterlek (1. trinn)
Barneteater (2-4. trinn)
Barneteater (5-7. trinn)
Ungdomsteater fra 8. trinn

I teaterundervisningen lærer elevene å jobbe med kropp, stemme og fantasi. Vi utvikler 
idéer, improviserer, mediterer, leker og øver på samarbeid. Elevene er med på å forme en  
eller flere forestilling som de spiller for publikum.

Teaterundervisningen foregår i Sentrumsgården i Langesund.

TEATER



Kulturskolen tilbyr undervisning i dans ut fra alder og nivå (nybegynner eller øvet)

Barnedans: Elevene lærer enkle dansetrinn gjennom barnedanser, forberedende trinn og 
øvelser til klassisk ballett, danseleker og improvisasjon. (Alder 4 og 5 år.)

Klassisk ballett: Klassisk ballett er grunntreningen for all scenisk dans. En time er bygd 
opp med gradvis oppvarming slik at men kan utføre de store sprangene på slutten av 
timen. Vi har grupper fra nybegynner til øvet. (Fra 1. trinn)

Hip hop: Stikkord er amerikansk gatedans med mekaniske og funky bevegelser til den 
mest populære rap- og hip hop-musikken. (Fra 3. klasse.)

Jazzdans: Jazzdans er preget av drivende rytmer, synkoper, attakker og brå temposkift. 
Musikken er variert og tidsriktig. 

Moderne dans: Moderne dans er en mer abstrakt form for dans, og det brukes ulike 
teknikker og stiler. Dette er en spennende og variert form for dans. (Fra 5. trinn) 

DANS



Bamble kommunale kulturskole 
Storgata 8, 3970 Langesund
35 96 50 00
postmottak@bamble.kommune.no

bamble.kommune.no/kulturskolen


