Velkommen til Kulturskolen i Odalen!
Kulturskolen i Odalen er en interkommunal kulturskole mellom
Nord- og Sør-Odal kommune.
Sør-Odal er kulturskolens hovedbase, men kursene er jevnt
fordelt mellom begge kommunene.
Kulturskolen underviser hovedsakelig på skolene i Nord-Odal, og
på Ungdommens Hus i Sør-Odal. Vi har også noe undervisning i
barnehagene, på bibliotekene og på Milepelen Kulturhus.
Som elev i kulturskolen vil du få undervisning av godt kvalifiserte
lærere, med spesialkompetanse innenfor hvert fag.
Vi tilbyr enkelt- og gruppeundervisning i forskjellige disipliner, og
har tilbud for barn og ungdom i alle aldre.
Kulturskolen er et lavterskeltilbud, så du kan komme til oss som
helt fersk nybegynner eller som viderekommen. Det viktigste for
oss er at vi kan skreddersy det beste undervisningsopplegget for
hver enkelt elev.

I denne brosjyren finner du informasjon om hvilke
kurs vi tilbyr skoleåret 2017/2018.
Kurs for de minste:
Musikk ved livets begynnelse:
Aldersgruppe: 0-2 år.
Musikk ved livets begynnelse er et tilbud til foreldre med spedbarn. Kurset gir barna en
musikalsk start på livet, og er også et flott tilbud til foreldre som ønsker en sosial arena med
andre småbarnsforeldre.
Lek med rytmer, sang og dans står sentralt i undervisningen.
Lærer er Hilde Aanerud. Kurset holdes på biblioteket i Sør-Odal og på Milepelen vertshus i
Nord-Odal..
45 minutt per uke.
Pris pr semester: 700,Merk: Kurset har fortløpende på- og avmelding. Prisen blir justert etter begynnelse og slutt
på kurset.

Musikkbarnehage:
Musikkbarnehage er et tilbud som barnehagene kjøper av kulturskolen. Musikk, dans,
rytmelek og improvisasjon står sentralt i undervisningen. Fokus er kreativ stimulering,
språkstimulering og motorikk.
Spør din barnehage om hvordan kurset blir lagt opp hos dem.
Lærer Nord-Odal: Ann Christin Bakli
Lærer Sør-Odal: Hilde Aanerud
45 minutt per uke.
Kurset er gratis for barna.
Merk: Det kan variere fra år til år om barnehagene ønsker å kjøpe denne tjenesten av
kulturskolen.

Tinnitus (grunnkurs i kulturskolefag):
Aldersgruppe: Barn i 1 og 2.klasse. Undervisning i SFO-tiden.
Undervisning på følgende skoler:
Nord-Odal: Sand Sentralskole og Garvik skole.
Sør-Odal: Korsmo, Sander og Slåstad skole.
Tinnitus er et grunnkurs i musikk og teater for elever i 1 og 2 klasse. Kurset fokuserer på
forskjellige elementer som er nyttig i videre opplæring i kulturskolen.
Elevene vil få opplæring i følgende disipliner i løpet av et skoleår:
-

Sang
Instrumentopplæring
Teater
Dans
Tegning, form og farge

Lærer Nord-Odal: Hanna Gjermundrød (vikar 2017/18 er Ann Christin Bakli)
Lærer Sør-Odal: Hilde Aanerud
45 minutt per uke.
Pris pr semester: 820,-

Individuell instrumentalopplæring.
Fra 3.klasse og oppover.
Instrumentalopplæring er den vanligste formen for undervisning i kulturskolen. Eleven får éntil-én-undervisning av lærer på det valgte instrumentet.
Eleven vil få grundig og god oppfølging av lærer gjennom skoleåret.
Har eleven først fått plass på kurset har han/hun mulighet til å fortsette så lenge han/hun går i
grunnskolen eller på videregående skole.
Vi underviser alt fra nybegynnere til viderekomne elever.
Vi samarbeider også med musikklinjen på Skarnes for en god overgang om eleven ønsker å
spesialisere seg i musikk på videregående nivå.
Alle individuelle kurs koster 1210,- per semester.
25 minutt per uke.
Vi har tilbud om individuell opplæring i følgende disipliner:
-

Piano
Keyboard
Sang
Klarinett
Saksofon
Tverrfløyte
Grovmessing
Slagverk
Gitar
Bassgitar
Fele

Lærere på kursene:
Ann Christin Bakli: Klarinett
Jorid Rønningen: Piano og Keyboard
Joakim Finbak Pedersen: Gitar og El-Bass
Knut Harald Jensen: Saksofon og Tverrfløyte
Rune Midtsund: Grovmessing
Eivind Fossland: Slagverk
Hanna Gjermundrød: Sang
Thomas Johnsrud Fullu: Gitar og El-bass
Stein Westgaard: Fele

Merk: Enkelte kurs har lange ventelister. Eleven blir satt på venteliste etter dato for innsendt søknad.
Vi tar også hensyn til kjønnsfordeling på kursene, og i hvilken kommune eleven bor i. I utgangspunktet
skal Nord- og Sør-Odal ha en 50/50-fordeling på antall elever som går på de enkelte kursene.

Gruppeundervisning.
Fra 3 klasse og oppover.
Teater:
Kulturskolens teatergruppe er et meget populært kurs med undervisning i begge kommuner.
I løpet av kurset vil elevene lære om kommunikasjon, improvisasjon, lek og formidling.
Teatergruppene setter opp en forestilling i halvåret, og får også muligheten til å delta på de
andre arrangementene i kulturskolens regi.
Kulturskolen har en barnegruppe i hver kommune, samt en ungdomsgruppe med undervisning
på Skarnes.
Undervisning:
Nord-Odal: Milepelen Kulturhus
Sør-Odal: Blackbox på Ungdommens Hus.
Pris på kurset: 820,- per semester.
Lærer: Mette Skogbakken.
45 minutt per uke, 12 ganger i halvåret.

Dans:
Fra høsten 2017 starter kulturskolen opp et nytt dansetilbud i Sør-Odal.
I løpet av året vil dere få prøve dere på forskjellige danseteknikker som moderne dans, jazz og
musikal.
Kurset følger skoleruten.
1 time per uke.
Obs! Det er kun mulig å melde seg på om du bor i Sør-Odal.
Pris på kurset: 820,- pr semester.
Kursets lærer: Liv Natalie Nymo

Strikk, søm og dekor:
Strikk, søm og dekor er et gruppetilbud der elevene får innføring i å jobbe med symaskin,
forskjellige vevsteknikker og jobb med andre tekstiler.
Utstilling på Sør-Odal bibliotek hver vår.
Kurset går kun på Disenå i lærerens private bolig.
1 time per uke.
Pris på kurset: 820,- per semester.
Kursets lærer: Liv Marit Oen

Rockeverksted:
Fra høsten 2017 vil kulturskolen ha bandundervisning i kulturskolen.
Har du lyst til å spille i band? Da er dette kurset for deg! Du trenger ikke å ha spilt i band før.
Her settes elever sammen i en bandgruppe der dere får prøve dere på forskjellige stilarter.
Dere får også lov til å være med å bestemme hva dere vil spille selv.
1 time per uke.
Pris på kurset: 820,- per semester.
Kursets lærer:
Eivind Fossland

Søknad og opptak:
Søknadsskjema åpner 5 mai 2017.

Søknadsfrist 1 august 2017.

Søknad leveres digitalt på:
http://www.speedadmin.dk
Velg «Kulturskolen i Odalen», opprett ny bruker og lever søknad på det kurset du ønsker.
Speedadmin er kulturskolens elevportal. Her kan dere følge status på søknaden. E-post vil bli
sendt ut når søknaden er behandlet.
Har søkeren ikke mottatt svar innen skolestart er søknaden avslått, og eleven er satt på
venteliste. Dere ser hvor på ventelisten dere står inne på siden.
Merk dere at enkelte søkere kan avslå tilbud om plass, og at svar kan komme i ukene etter
skolestart.

Kontakt:
Joakim Finbak Pedersen
Kulturskolerektor
62968034/93247717
joakim.pedersen@sor-odal.kommune.no
Kontortid:
Mandag, tirsdag, torsdag: 08:30-14:30
Onsdag: 08:30-12:30

FØLG OSS PÅ FACEBOOK!
www.facebook.com/kulturskoleniodalen

