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VÄLKOMMEN TILL 
VELLINGE KULTURSKOL A
Fest och vardag! I år firar Vellinge kulturskola A
 rtisten 10 år.
Jubileumsfestligheterna kommer att synas och höras runtom
i kommunen under året. Och det finns mycket att fira!
var ett speciellt år. Kommunala musikskolan i Vellinge blev

Vellinge kulturskola Artisten och kunde erbjuda ett breddat utbud
som k ompletterade musiken med ämnen som dans, musikal och bild.
I samband med detta flyttade kulturskolan in i sina nya ändamåls
enliga lokaler med en ny, stor scen som gav våra elever helt nya
möjligheter.
Kulturskolan firar 10 år! Under dessa år har kulturskolan fått fler

elever och flera nya ämnen – exempelvis animation, marimba,
musikproduktion, DJ, film, showdans och babyrytmik. I Vellinge
konserthus bjuder kulturskolan på storslagna föreställningar, där alla
ämnen är representerade och våra elever får utveckla samarbeten över
kursgränserna.
Tioårsjubileet kommer att firas på olika sätt under året, av och med våra elever
runtom i kommunen. Håll utkik på våra sociala medier! Vi kommer bland annat att
bjuda på en sprakande festföreställning tillsammans med årets ”Artist in Residence”
– dirigenten, musikarrangören och kompositören Jonas Nydesjö – som återvänder
till sina barndomskvarter för att ge tillbaka
till morgondagens artister.
Men alla festligheter i all ära – först och

främst är vi på kulturskolan en del av våra
ungas vardag. Varje vecka kommer elever
hit för att dansa, musicera, måla, spela teater
och dreja. Varje vecka får eleverna träffa nya
kompisar att samspela och utvecklas med,
under ledning av inspirerande lärare med
proffsuppdrag även utanför lektionssalarna.
Kulturskolan är en kreativ mötesplats som
får oss alla att växa!
Om ytterligare tio år, hur ser

framtiden ut? Ja, det kan vi ju
inte veta. Förutom att behovet
av att uttrycka sig, skapa och
vara kreativ tillsammans med
andra alltid kommer att finnas kvar.
Kulturskolan vårdar traditioner men är samti
digt väldigt nyfiken på framtiden.

Välkommen att följa med oss på resan!

Margareta Månsson
Kulturskolechef
Vellinge kulturskola Artisten

Vellinge kulturskola Artistens kursprogram utkommer inför varje läsår, men uppdateringar och förändringar sker kontinuerligt på vellinge.se/kulturskola
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Våra lärare

Målarstafflier, blänkande mässingsinstrument, ett förråd av
färgsprakande kostymer, rytmiska danssteg, orkesterkompisar
och en musikstudio redo för inspirerande skapartakter.
 ulturskolan är en kreativ mötesplats fylld av aktiviteter för
K
Vellinges unga. I lektionssalarna vägleder och uppmuntrar
våra lärare eleverna till kreativa uttryck och intryck. Att utöva
kultur är dokumenterat fantastiskt för ett barns utveckling
och uppväxt!
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Bra att veta

ABBA, Ace of Base, Avicii – Artisten! Kultur och kreativa
näringar är i dag en av Sveriges största exporttillgångar.
Artisterna själva är rörande överens om att framgångsreceptet
har varit ”kommunala musikskolan”! I dag heter det kultur
skolan och här får eleverna utveckla och ta sina första steg som
artister inför publik. Sceniska föreställningar, konstvernissager,
filmvisningar och konserter står också på schemat!
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Kostymförråd
(under läktarna)

Salong
(fungerar även som danslokal
och hyrs ut till föreläsningar
och gästspel)

Musikal & teater

Loge
Dans

SCEN

Foajé
Loge & daglig
verksamhet
Slagverk

Entré
Konserthuset

Pianostudio

Lektionsrum
instrument

Gitarrlektioner sker
i Sundsgymnasiets lokaler

Kliv in!
Lektionsrum, danssal, konstateljé, animationsrum, loge,
scen och konserthus – i år firar Vellinge kulturskola A rtisten
10 år i sina lokaler.

Huset fullt!
Nästan varje vecka pågår undervisning och kreativt skapande
i kulturskolans olika lektionssalar. Här finns konstateljéer,
dans- och repetitionssalar och inspirerande läromiljöer, både
framför och bakom kulisserna på konserthusets stora scen.
Våra elever får utrymme till p
 ersonlig utveckling och sam
spel med andra genom enskilda lektioner och gemensamma
ensembleklasser.
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EN K REATIV
MÖTESPL ATS
Lektionsrum
instrument
Animation

Lektioner i Lerkoll & Lerkul
sker på annan plats

Bildsal

Orkestersal
Lektionsrum
instrument

Ingång B
Lektionsrum
Café
instrument
Green
room
Scen
Artisten Live

Ingång A
Lärarrum
Expeditioner

Plats på scen!
Under ett läsår får kulturskolans elever flera tillfällen att
möta en publik och växa i sitt personliga uttryck. Årliga
konserter, konstutställningar och teater- och musikal
uppsättningar står på schemat. När tillfälle ges arrangerar
kulturskolan även kulturmöten utomlands. Bland annat
har våra showdansare fått kliva in bakom kulisserna på
L ondons West End!

”I KulturCrew får man samarbeta och
fixa evenemang. Men det viktigaste är:
trumvirvel tack, (trumvirvel) HA KUL!!!
Här i KulturCrew har vi just kul.
Vi har möten om evenemang och får
nya vänner.”

Rasmus Hansen

Elev i piano,
hiphop/streetdance,
KulturCrew

Vårt KulturCrew
visar lokalerna
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WO R KS H OPS – minikursen för dig!
För dig i årskurs 7 och uppåt som inte har möjlig
het att gå en hel terminskurs, men gärna vill ha en
rejäl kickstart: Kulturskolan ger workshops i fem
efterlängtade ämnen, där varje workshop består
av fyra maxade lektioner. Håll utkik! Nya ämnen
tillkommer under läsåret.

DJ
Utan dj:s ingen elektronisk dansmusik!
Utan hiphop, techno eller house – ingen
av dagens moderna popmusik! Utifrån
din egen favoritgenre får du lära dig
grunderna i mixteknik, scennärvaro och
att sprida din musik i sociala medier.
Vår lärare delar med sig av sina erfaren
heter som dj, att driva dansklubbar och
ingå i dansmusikkollektiv.

Musikproduktion
Gillar du att göra låtar? Då kanske det
finns en spirande musikproducent i dig?
Här får du kliva in i musikstudion och
lär dig producera, arrangera, spela in
och mixa dina egna alster. Vi jobbar
från grunden i musikprogrammen
Logic X och Garageband. Målet är att
du ska bli självgående både tekniskt
och kreativt.
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Konst
Människan har sedan urminnes tider
haft ett behov av att uttrycka sig i bild
och form. Kulturskolans konstworkshop
består av en öppen verkstad där du får
jobba med att teckna, måla och skulptera
i lera och gips. Du får även öva på att rita
olika ansiktsuttryck och kliva in i vårt
färglaboratorium för att experimentera
med akryl- och strukturmålning.

Tamba Marimba
På kulturskolan finns en uppsättning
unika marimbor från Zimbabwe.
Det stora, klangrika slagverket liknar
xylofonen till utseendet. Här får du
möta en stark musikkultur av med
ryckande toner och rytmer. Det krävs
varken noter eller förkunskaper.
Spela marimba – Tamba Marimba!

Film
Musikvideor och YouTube-filmer –
rörlig bild och film är en av de allra
mest upplevda konstformerna i dag!
I kulturskolans workshop lär du dig
tekniken för att filma och klippa ihop
olika typer av filmberättelser – och du
får göra din egen film så klart!

”När eleverna spelar ihop,
lyssnar och a
 ndas tillsammans …
Det är helt magiskt!”
Anna Forsvall Lundmark

Lärare i cello, stråkorkester
och afrikansk marimba

Bra sväng efter första
lektionen på Marimba
Här kan du få inspiration och
se exempel på nedslag vid våra
workshops och lektioner.

Inspiration till
Musikproduktion

Gör plats för
framtidens discjockey
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MUSIK
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Crescendo – från babyrytmik
till fullfjädrad musikjunior
Från de allra yngsta till de äldsta! Kulturskolans musikutbud
följer med eleven hela vägen upp för musikstegen under
uppväxtåren – ett riktigt crescendo.

Rytmik

Musikmix

KA P

Rörelsesång, dans, rim och ramsor –
gemensamma musiklekar stimulerar
de yngsta barnens motorik, språkliga
utveckling och förmåga att socialisera
med andra. Roliga rytmiska musiklekar
erbjuds alla barn från baby upp till fem
år. En medhavd vuxen per deltagare
går också fint!

Från andra klass tar Musikmix över!
I den här grundkursen i musik får
eleverna bekanta sig närmare med
rytm- och orkesterinstrument, sång,
rörelse och blås- och stråklek. Under
visningen sker i huvudsak i elevernas
närmiljö på deras egna grundskola.

Från och med årskurs 6 finns KAP
– Kulturskolans avancerade program.
KAP är fördjupningskursen för den
som vill satsa extra på sitt musik
utövande. Intagningen sker i samråd
med respektive instrumentlärare och
innebär teori- och gehörslektion, dubbla
lektionstider och extra instrument.

”Som tonåring var pianot
en plats där jag kunde
koppla av och samla mina
tankar. M
 usikens värld har
alltid gett mig glädje,
spänning och ro, något jag
hoppas kunna f örmedla till
mina elever.”

”Att gå KAP har gett mig ett större musikintresse
och ett ökat självförtroende inom mitt musicerande.
Genom längre och mer fördjupande undervisning får jag
en större förståelse för musiken, vilket gör det ännu
roligare att hålla på! Tack vare KAP och alla fantastiska
lärare känner jag mig mer peppad än någonsin att
fortsätta musicera!”

Kajsa Morueta Orreteg

Lärare i Musikmix och piano

Harriet Nilsson

Elev i fiol

”Without you”
med Rockbandet
Här kan du se exempel på
konserter och spelningar med
våra elever och lärare.

Lärarna spelar ”Balkanized”
och visar några instrument
som du kan välja att spela
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Instrument
Oavsett vilket instrument du väljer så öppnar det dörrar till en värld av
pop, rock, jazz, klassiskt, folkmusik – ja, alla typer av genrer. Under
visningen börjar i mindre grupp och fortsätter i grupp eller individuellt.
Dessutom är vi en orkesterskola! Här finns massa plats för stråk och blås.

Stråkinstrument

Blåsinstrument

Slagverk

Fiol, altfiol, cello och kontrabas – det
är de stråkinstrument du kan spela på
kulturskolan. Instrumentens historia
sträcker sig många hundra år bakåt
i tiden och tar stor plats i dagens och
framtidens musik, runtom i världen
och i alla genrer. Från och med ditt
andra läsår får du börja spela i
ensemble/orkester.

Tvärflöjt, klarinett, trumpet, tuba,
trombon, saxofon, valthorn eller block
flöjt. Väljer du ett blåsinstrument så
kommer du att upptäcka att det finns
med i alla möjliga musikstilar! Varje
vecka får du två lektioner: soloinstru
ment och orkesterspel.

Om du inte kan få nog av rytmer så
är slagverk något för dig! Bakom ett
trumset hjälper du ett helt band att
hålla takten och en publik att dras
med i rytmen. Det finns massor av
olika typer av s lagverk och du får
lära dig att spela på de flesta i kultur-
skolans kurs.

Gitarr och elbas

Piano

Solosång

Gitarr är ett av de vanligaste instru
menten när man vill kompa sig själv
eller göra egna låtar. Hit är det ofta
lång kö. Vi börjar med gruppunder
visning på akustisk gitarr. Efter några
år kan du byta till elgitarr.
Den fyrsträngade elbasen kan du börja
med direkt. Utan basisten inget band
– basister håller precis som trummisar
igång pulsen och är hett eftertraktade
i orkestrar och rockgrupper.

Precis som till gitarr är det ofta lång kö
till en plats på pianokursen. Och precis
som gitarr är pianot ett vanligt instrument
när man ska skriva låtar, kompa sig själv
eller andra. Förutom lektioner får du
delta i pianoträffar, i orkestern samt
spela med andra musikkompisar i olika
konsertsammanhang.

Det här är kursen för dig som har den
egna rösten som huvudinstrument.
Liksom med alla andra instrument
behöver du öva upp tekniken för att
nå nya höjder. I grupplektioner om
två elever åt gången får du lära dig att
utveckla din sångteknik, prova olika
sångstilar och hitta till ditt unika
musikaliska uttryck.
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”Jag gillar kulturskolan
för att man får träffa nya
kompisar och för att det
finns så många olika saker
att testa på! Som till
exempel fiol!”
”Saxofon är världens bästa
instrument, det vet ju alla!”
Emil Nerstrand

Lärare i saxofon och orkester
Sebastian Corrigan-Förnvik

Elev i fiol och K
 ulturCrew

Här kan du se exempel på
konserter med våra elever och
lärare och en presentation av
våra olika instrument.

Skåne Youth
Concert Band

PopStrings sjunger
”Fairytale”

Artisten online –
sätt ihop en orkester

Presentation av alla
instrument du kan spela
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Orkester & kör
Musik bygger mycket på samspel – det är då magin uppstår! Här kan du spela
och sjunga i mindre grupper eller större orkestrar. När du väljer ett orkester
instrument ingår en ensemble- eller orkesterlektion per vecka. Dessutom får
du chansen att åka på musikläger och göra spännande konserter!

Orkestrarna

Rockband

Körer

Det är i samspelet som man utvecklas
som mest musikaliskt och tekniskt –
och får massa kompisar! Vellinge kultur
skola Artisten har orkesterprofil.
I stråk- och blåskurserna ingår orkester
lektioner med andra elever. Kulturskolan
har flera olika orkestrar som passar för
elevernas många olika nivåer:.

Samspel rockar! Elever som har gått
trummor, elbas, gitarr, elgitarr, piano
eller sång i några år kan komplettera
den vanliga instrumentundervisningen
med en gemensam lektion för rock
grupp en gång i veckan. Intagning sker
i samråd med respektive lärare.

Att sjunga tillsammans i grupp har
blivit en svensk folkrörelse med världs
rykte. Men så har det också visat sig vara
en riktig hit för välmåendet! Kulturskolan
har tre körer för olika åldrar. Tillsammans
eller var för sig gör körerna SingKids,
SingStars och Singers massor av roliga
och spännande framträdanden.

Stråkorkestrar: Nybörjarensemble,
Toccatina, Caprice, Stråkorkestern.
Blåsorkestrar: Tuta & kör, Little Big

Band, Blåsningen, Vellinge Musikkår.

Trumkår: Kulturskolans slagverks

ensemble.

PopStrings: Fiol, gitarr och bas – den
här stråk & sträng-orkestern tar sig an
kända poplåtar.

”Jag har gått på Kulturskolan i många
år nu och jag spelar flera olika instrument
här. Jag älskar den positiva känslan man
får när man är på skolan. Alla lärarna är
så grymma och jag har lärt mig otroligt
mycket här :D”

”Varje möte med varje elev är unikt och
spännande, där även jag som lärare lär mig
något nytt. Det tröttnar man aldrig på!”
Gunnel Henriksson

Lärare i Musikmix, orkester och tvärflöjt
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Oscar Stembridge

Elev i piano, trummor,
elbas, KAP

Våra instrument
Piano

Tvärflöjt

Saxofon

Solosång

Trumpet

Cello
Altfiol

Fiol
Slagverk

Bariton

Trombon

Kontrabas

Klarinett
Valthorn

Elbas

Gitarr

Här kan du se exempel på
konserter och spelningar med
våra orkestrar och ensembler.

Blåsorkester spelar
”Too late for love”

Vellinge Trumkår och
Malmö Drumcorps

Stråkelever framför
”It’s the most w
 onderful
time of the year”

Kulturskolans körsångare
framför ”Voices”
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DAN S
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Dans är perfekt för en växande kropp! Men framför allt är dans
fantastiskt kul som uttrycksform. Kulturskolans dansklasser finns
för alla åldrar. Så småningom kan våra dansare välja mellan tre
huvudinriktningar: streetdance, showdans och klassisk balett.

Barndans

Dansmix

DanceCrew

Med dansglädjen i full fokus läggs
grunden för ett konstnärligt uttryck.
Kulturskolans yngsta dansare,
5–6-åringarna, får utlopp för sina
rörelsebehov när de tränar kropps
uppfattning, koordination och
improvisation.

I årskurs 1 och 2 får danseleverna
prova på och utöva grunderna i kultur
skolans olika dansinriktningar. Här tas
de första stegen i showdans, streetdance
och klassisk balett.

För dig som vill dansa lite mer.
Deltagarna i vårt DanceCrew satsar lite
extra med ytterligare två lektioner i
veckan. Här får gruppen fokusera mer
på uppträdandet. Intag till DanceCrew
sker i samråd med respektive danslärare.

Klassisk balett

Showdans

Tekniken i balett är utgångspunkten
för all konstnärlig dans. Musikalitet,
flexibilitet, balans, styrka, smidighet
och koordination utvecklas i både
f ysövningar och koreografier.
Klassisk balett ges i tre nivåer från
årskurs 1 och uppåt.

Vi ser den i musikaler, i Melodifestiva
len och musikvideor – showdansen.
Med inspiration från traditionell jazzdans
och Broadwaymusikaler får kulturskolans
showdansare träna extra på scenkänsla,
expressiv energi, musikalitet och utstrål
ning. Kursen har tre utvecklingsnivåer,
fördelat från årskurs 3 och uppåt.

Hiphop/
streetdance

”När jag dansar och spelar
teater känner jag mig glad.
Man är alltid taggad på att
få komma till teatern och
dansen. Lärarna är alltid
glada och välkomnande :) ”

”Jag fascineras av den gemenskap och sammanhållning som skapas i dansgrupperna. Det gläder
mig att de trivs så bra att de kommer tidigare till
kulturskolan för att hinna leka och prata med
varandra innan lektionen. Och efter lektionen
är det ingen som vill gå hem, inte ens jag och det
är därför jag älskar mitt jobb!”

Emelie Ramlid

Sara Wallin Persson

Elev i teater,
hiphop/
streetdance,
KulturCrew

Lärare i Barndans och Showdans

Showdans ”Come alive”
Här kan du se exempel på
föreställningar, inspiration och
shower med våra danselever.

Dansen som främst framförs till h
 iphop
och R’n’B har sitt ursprung i hiphop
kulturens tidiga gatufester. Breakdance,
locking, popping och new school är
några av dansstilarna som ryms inom
samlingsnamnet streetdance. Klasserna
fokuserar både på gemensamma koreo
grafier och möjligheten att utveckla sin
egen unika stil.

Inspiration – Balett

Hiphop/streetdance
” Fuego”
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M U S I K A L & TE ATE R
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It’s showtime! Att bli sedd, att våga ta sitt utrymme, att få
bekräftelse men också att våga utmana sig själv och i det växa
– allt i en lustfylld miljö av glädje och inspiration. Musikal och
teater är mycket mer än en dröm om ett liv i rampljuset.

Minimusikal

Teater

Artisten Spotlight

I en musikal finns massor av utrymme
för uttryck! Här svetsas teater, sång
och dans samman i en scenisk helhet.
Minimusikal, för elever i årskurs 3,
är det första steget och en förberedelse
inför kulturskolans övriga musikal
kurser.

Övningar i drama och improvisation
står på schemat för det traditionella
skådespeleriet. Teatereleverna jobbar
både med sitt eget uttryck och för
mågan att agera med andras. Kultur
skolans teatergrupp gör större och
mindre uppsättningar. Kursen vänder
sig till årskurs 6 och uppåt.

Kulturskolans egen musikalscen!
Målgången är en stor uppsättning inför
publik, med alla produktionstekniska
inslag som audition, scenografi, ljud
och ljus. Deltagandet kräver både ett
större engagemang och hemmaövningar.
Läsårets stora musikalföreställning
heter ”SNÖ” och kommer att spelas
i maj 2022. Artisten Spotlight är för dig
i årskurs 5 till och med gymnasiet.

Musikal
Här inleds arbetet med det sceniska
framträdandet! Musikalundervisningen
sker i olika grupper för olika åldrar, från
och med årskurs 4. Kända musikaloch kabarénummer varvas med kortare
text- och improvisationsarbeten. Under
visningen byggs på successivt med
grundläggande teaterträning för kropp
och röst. Våra musikalelever får flera
tillfällen att uppträda i mindre och
större sammanhang inför publik.

”Konstnärliga ämnen – att lära sig dansa, spela
teater, stå på en scen – tränar oss inför livet!
Vi ställs inför utmaningar, lär oss hitta vårt eget
driv och självförtroende, att samarbeta och
våga ta plats, blir medvetna om kroppen och
rösten och hur vi tar hand om den. För mig är
det en oerhört viktig och värdefull kunskap som
jag älskar att förmedla.”
Elin Mohede

Lärare i Artisten Spotlight,
Minimusikal, teater, balett

”Jag ångrar aldrig att jag började på
kulturskolan. När jag spelar teater så
känns det bra i hela kroppen.”

Sigrid Frölich Carlström

Elev i piano, musikal,
showdans, KulturCrew

Här kan du se exempel på
uppsättningar och shower med
våra musikal- och teaterelever.

Musikalen
”Alice i u nderlandet”

Inspiration –
Artisten Spotlight

Inspiration – Teater

”Bli vår gäst”
från ”Skönheten
och Odjuret”
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BI LD & FO R M
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Ett enkelt streck på en tom yta. Det är så det börjar för alla,
från Leonardo Da Vincis Mona Lisa till Studio Ghiblis animefilmer.
Den visuella konstformen är en nära nog ändlös uttrycksform.
På kulturskolan får eleverna ta sig an grunderna i de flesta.

Bildmix

Bild & form 1– 4

Lerkul & Lerkoll

Ett första kliv in i bildens och formens
skaparvärld! Här får eleverna prova på
att teckna, måla, skulptera, pyssla, rita
serier och även animera egna filmer.
Ja, alla bild och form-uttryck som de
sedan kan bygga vidare på. Bildmix är
nybörjarkursen för elever i årskurs 2.

Här läggs grunderna för elevernas ut
tryck i färg och form! I fyra olika nivåer,
fördelat från årskurs 3 till årskurs 6,
utforskar kulturskolans deltagare sin
skaparglädje och konstnärlighet i bild,
skulptur och installationer. Eleverna
får prova på olika tekniker som akryl
målning, teckning, tusch, akvarell och
lera. Nivå 3–4 är en fortsättningskurs,
där eleverna får fördjupa sig i sitt indi
viduella uttryck.

Dreja, kavla, forma och bygg! Lera är
ett fantastiskt skulpturmaterial, både
för att skapa roliga figurer, animations
material och konsthantverk. Här får
eleverna prova sin kreativitet och lära
sig olika tekniker. Lerkul vänder sig till
årskurs 2–5, Lerkoll till årskurs 6–9.

Animation
& bild

Serieteckning
& illustration

Den klassiska inkörsporten till film
skapandet! Med stop motion-tekniken
skapar du filmberättelser och rörlig bild
av dina stillbilder eller lerfigurer. Film
skapandet kombineras med praktisk
bildteknik i skulptur, måleri och teck
ning. Eleverna får även inspireras av
andra animationskonstnärer och delta
med sina verk i utställningar och film
festivaler. Från årskurs 3 år och uppåt.

Manga, serierutor och illustrationer!
Att teckna serier och illustrera till texter
är ett spännande sätt att få utlopp för
fantasin. Kulturskolans elever lär sig
olika illustrationsmanér, att skissa,
skapa layouter, tuschning, färgläggning,
blyertsteckning och textning. Men även
att planera sina idéer i bild och ord och
hitta till sin egen unika stil. Från årskurs
4 och uppåt.

”Jag gillar att vara på
Bild & form för då får
man vara kreativ och
låta fantasin flöda.”

Linnea Tillman

Elev i Bild & form,
trumpet

” Att ta tillvara elevernas egen lust och skaparglädje, och
uppmuntra till experimenterande, är en av hörnstenarna för
mig i bild och form-undervisningen. ’Du får igång vår fantasi
på ett sånt bra sätt!’ Sådana kommentarer är härliga att få.”
Elin Mohede, Lärare i Bild & form

Serieteckning
Här kan du se exempel på filmer,
utställningar och konstverk av
våra bild- och formelever.

Skaparglädje med
leranimation

Bildelever tolkar
”Guld och gröna
skogar”
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FUNKIS
Funkis – artisteri efter elevens förutsättningar! Oavsett vilken konst
form du är intresserad av så får du chansen på kulturskolan. Våra elever
med funktionsvariationer tar del av det mesta ur kulturskolans utbud
och kan välja mellan huvudinriktningarna musik, bild och dans.

Funkis Musik

Funkis Bild

Funkis Dans

Musikundervisningen bygger mycket
på samspel av olika slag med andra,
här får man till exempel sjunga, prova
på marimba och spela tillsammans.
Kulturskolan har två härliga artist
grupper som det riktigt svänger om!
En grupp för de lite äldre och en för
de lite yngre eleverna.

Här får våra bildelever prova på och
utforska det mesta i konstform i sin
egen takt. Måleri, teckning, skulptur,
installat ioner, lera och keramik,
seriekonst, animerad film, tusch och
akvarell. I vår konstateljé får du pyssla,
experimentera, prova hantverk – helt
enkelt gå loss i skaparglädje!

Alla barn har ett naturligt rörelsebehov!
Funkis Dans är vår dansgrupp där de
medverkande får ha roligt, röra på sig,
dansa tillsammans och lära sig olika
koreografier – helt efter elevens förut
sättningar. Lektionerna leds av våra
ordinarie danslärare som även väver in
koordination, kroppsuppfattning och
improvisation.

”Jag tycker om att sjunga
och spela musik. Jag spelar
trummor, bas och gitarr.
Jag vill ha mycket publik.
Hemma tränar jag mycket
med YouTube.”

”Min första fiollärare sa och levde efter ’Det ska vara
kul att spela’. Och det var det verkligen. Hans otroliga
engagemang och b
 rinnande intresse var det som gjorde
att jag fortsatte med musiken och ville bli fiollärare på
kulturskola. Världens bästa jobb!”
Magdalena Svensson Soräng

Kalle Janse

Elev i
Funkis Musik

Lärare i Funkis, PopStrings, fiol och orkester

M I S SA I NTE !

M I S SA I NTE !

Tvåornas Kör

KulturCrew

I ett samarbete med grundskolan
får eleverna i årskurs 2 besök av kulturskolans pedagoger.
Tillsammans övar man in ett helt konsertprogram med
körsång. Detta framförs som en stor konsert i Vellinge
konserthus där en hel lärarorkester kompar barnen.
En given succé!
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KulturCrew finns i hela Sverige,
även på Vellinge kulturskola
Artisten. Här får eleverna möjlighet att bli arrangörer
och skapa egna evenemang! De är också med och påverkar och tycker till om Kulturskolans verksamhet
och utbud. Läs mer på: www.kulturcrew.se

A RTI ST I N R E S I D E N C E
Under året får kulturskolans elever
möta och inspireras av en professionell
och etablerad artist. I workshops delar
artisten med sig av konstnärskapets
upp och ner, u
 tmaningar, möjligheter
och tips på vad man kan göra av sitt
intresse. Eleverna får arbeta med
artistens verk och året avslutas med
ett större offentligt evenemang.

Jonas Nydesjö
» Norrlandsoperan, Wermlandsoperan, G
 öteborgsoperan.
» Ola Salo, Annika Norlin, tv-, film- och s kivinspelningar.
» Malmö symfoniorkester, Marinens Musikkår, Sveriges
Radios symfoniorkester.
» ”Singing in the rain”, Håkan Hellström-musikalen och
kulturskolans tioårsjubileum i höst!
Musiken – oavsett klassiskt, jazz, musikal eller pop – har
tagit Jonas Nydesjö på spännande u tflykter från u ppväxtens
Skanör. Nu återvänder dirigenten, kompositören och
musikarrangören hem till kulturskolan för att inspirera
dagens elever som årets ”Artist in Residence”.
Just nu skriver Jonas på ett specialverk till kulturskolans
tioårsjubileum som framförs av och med eleverna i en
sprakande festföreställning på Vellinge kulturhus.

”Det första embryot till det som i dag är min musikaliska ryggrad
f öddes på den kommunala musikskolan i Vellinge. Där togs de första
stapplande stegen in i en värld som sedan dess har växt och blivit
min största passion, men också mitt levebröd. Att få återvända till
skolan och ge tillbaka till lärare och elever känns som en cirkel som
sluts. Jag ser fram emot ett roligt år!”
Jonas Nydesjö
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B R A AT T V ETA
När & var

Artisten Support

Kurstiderna fördelas över ett skolläsår, där kulturskolans elever garanteras 27 erbjudna tillfällen.
Merparten av undervisningen sker i kulturskolans
lokaler i a nslutning till Vellinge konserthus. Vissa
kurser sker i barnens närmiljö på grundskolorna ute
i kommunen.

Föreningen för kulturskolans elever där medlemmarna kan påverka och delta i aktiviteter som läger
och resor. Eleven blir automatiskt även medlem
i RUM – Riksförbundet Unga Musikanter – och får
tillgång och rabatter till deras kurser och festivaler.

Så här anmäler du dig
Anmälan görs via e-tjänst på: Vellinge.se/kulturskola
Våra elever kan delta i flera kurser men platserna
är begränsade. Till gitarr och piano är det ofta
lång kö. Anmäl ditt barn så tidigt så möjligt så ökar
chanserna för en plats. Inför kommande läsår –
anmäl gärna i god tid före den 15 maj.
Nyanmälan
Kan göras året runt, gärna så tidigt som möjligt.
Får ni inte plats direkt så säkras en plats i kösystemet.
Antagningarna görs så snart en plats blir ledig.

Även föräldrar är varmt välkomna i Artisten Support!
Ert stöd och praktiska hjälp vid olika elevarrangemang
är ovärderlig. Samtidigt har även du möjlighet att
påverka kulturskolans aktiviteter.
Medlemskapet är gratis. Mer information och anmälan
finns på hemsidan: Vellinge.se/kulturskola

Hyra Konserthuset
Gästspel, picknickkonserter, föreläsningar och
konferenser – Vellinge konserthus går att hyra och konsertsalen har plats för upp till 260 besökare. Boknings
förfrågan skickas till: sara.a.andersson@vellinge.se

Återanmälan
Görs i slutet av vårterminen, men återanmälan
måste ske före den 15 maj.

Café Green Room
Avgifter
Här är några exempel på kulturskolans termins
avgifter. Du hittar övriga på hemsidan:
Musikmix: 850 kronor
Instrument och sång: 1400 kronor
Hyra instrument: 450 kronor
Körsång: 450 kronor
Musikal & teater: 900 kronor
Dans, Bild & form: 850 kronor

All information
Du hittar all information och inspiration om
kulturskolans kurser & workshops, tider, avgifter,
kontaktuppgifter, anmälan och mycket mer på:
Vellinge.se/kulturskola
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Green Room är kulturskolans träffpunkt och café.
Här väntar elever på att lektionerna ska börja, och
föräldrar som ska hämta sina barn. Green Room
är även platsen för elevutställningar och scenen
Artisten Live, där kulturskolans deltagare ofta tar
sina första steg på en scen.

Hitta oss
Vellinge kulturskola Artisten
Besöksadress: Norrevångsgatan 1, Vellinge
E-post: kulturskolan@vellinge.se
Expeditionen: Kulturskolesamordnare
Sebastian Gustafsson, 040-42 52 67
facebook.com/VellingekulturskolaArtisten
instagram.com/vellingekulturskolaartisten

VÅ R A L Ä R A R E
På Vellinge kulturskola Artisten går inte bara världens bästa elever. Vi har även
några av Skånes skickligaste och mest inspirerande kulturskolelärare.

Maria ”Mia” Carlsson

Anna Forsvall Lundmark

Christer Gustafsson

Bachelor i dans från Danshögskolan i Stockholm, utbildad
på Broadway Dance Center
(NYC). Undervisar i: Dansmix
och Hiphop/streetdance.

Tjugotre års erfarenhet av
musikaliskt utbyte med västra
och södra Afrika. Undervisar i:
Cello, orkester och afrikansk
marimba.

Danmarks Radios storband,
Tolvan Big Band och
The Orchestra Köpenhamn.
 ndervisar i: Trumpet,
U
trombon, valthorn, tuba,
musikteori samt orkester.

Verksam vid flera kulturskolor,
utbildad i suzukipedagogik.
Undervisar i: Tvärflöjt, Musikmix och orkester.

Leif Johannesson

Jon Lundberg

Marcus Lundgren

Elin Mohede

Emil Nerstrand

Violinist i Malmö Symfoni
orkester. Undervisar i: Fiol
och orkester.

Frilansmusiker och dirigent.
Undervisar i: Klarinett, orkester
och Skåne Youth Concert Band

Varit gästlärare på Hanoi
Conservatory of music,
Vietnam. Undervisar i: Gitarr,
Rockband, film.

Skådespelare och musikalartist
Fredriksdalsteatern, Östgötateatern, Lisebergsteatern.
Undervisar i: Balett, Artisten
Spotlight, Teater, Minimusikal,
Bild & form.

Lärarexamen från Malmö
Musikhögskola, historielärarexamen Campus Helsingborg.
 ndervisar i: Saxofon och
U
orkester.

Kajsa Morueta Orreteg

Klemens Rosberg

Kristian Rimshult

Helene Rönnberg

Spelar klassiskt, pop, jazz
och c ountry och är medlem
i gruppen The Bandettes.
 ndervisar i: Piano och
U
Musikmix.

Trummis och frilansmusiker
samt slagverkspedagog på
Sundsgymnasiet och Malmö
Kulturskola. Undervisar i:
Slagverk och Trumkår.

Frilansmusiker och musik
pedagog. Undervisar i: gitarr,
elbas, Rockband, PopStrings
och Funkis.

Professionell keramiker.
Undervisar i: Lerkul och
Lerkoll.

Magdalena Svensson
Soräng

Sara Wallin Persson

Katja Nielsen

Torkel Tirén

Sara Andersson

Danspedagog på välkända
skolor som Base 23, Lasse
Kûhlers och Kulturama.
 ndervisar i: Showdans,
U
B arndans.
Foto: Marcus Lundgren

Frilansande kontrabasist.
Utbildad vid Konservatoriet
i Köpenhamn och Guildhall,
London. U
 ndervisar i: Kontrabas, Musikmix, Rytmik, Funkis.

Serietecknare och utbildad
produktdesigner.
 ndervisar i: Serieteckning,
U
animation och bild.

Gunnel Henriksson

Scen- och teaterteknolog för
bland annat Riksteatern,
Grammisgalan, Eurovision
Song Contest, Malmö Opera,
WayOutWest och Tivoli
Köpenhamn. U
 ppdrag: Kulturskolans ljud- och ljustekniker.

Helena Jedvik
Utbildad sångpedagog som
började på sin bana på kulturskolan som barn. Undervisar i:
Sång, Tvåornas Kör och Musikmix.

Frilansande musiker i stråkkvartett, musikaler och
k ammarmusik. Undervisar i:
Fiol, orkester och
PopStrings.

Roland Andersson

Frilansande musiker och
kapellmästare. Utbildad vid
Musikhögskolan i Malmö med
inriktning pop/rock.
 ndervisar i: Piano.
U

23

Förebilder & Favoriter
Vellinge kulturskola Artisten är en kreativ mötesplats i flera led! När våra elever
möter våra lärare, så möter de automatiskt lärarnas egna förebilder och favoriter.
Artister, kompositörer, musiker, målare, dansare, filmskapare, favoritlåtar och verk
– här är bara några av våra lärares inspirationskällor:

Alva Noto

Gary Willis

Shinichi Suzukis filosofi

Sonny Rollins

Buddy Rich

Laura Hollick

Robyn Itzhak Perlman
Meshuggah Lars Jansson

Haden
Miles Davis Charlie
Steve Gadd och Ian Paice Janine Jensen

Per ”Ruskträsk” Johansson Felix Valloton Per Hallberg
Natasha
Nils Landgren Regina Spektor Bruchs violinkonsert

Randy Brecker Pat Metheny Martin Fröst

Shirley MacLaine

Katz

Beyoncé

Frédéric Chopin

Lasse Åberg Canonball Adderley
Sonderho bridal trilogy part 2 – danish string quartet

Tori Amos

Rocco Prestia Maria Schneider

Ståle Storløkken

J.S. Bach

Joni Mitchell

Dvoraks cellokonsert i b-moll
Laleh Julie
Taymore Stevie Wonder

Örjan Andersson

Danskompaniet MariCarrasco

Angelique Kidjo och Yo-Yo Ma i låten ”Blewu”

Ambra Succi Håkan Hardenberger

Bounce Ella Fitzgerald
Musikalen & filmen ”Billy Elliot”

Dmitrij Sjostakovitj
Matt Molloy
BB King

Följ oss i våra sociala medier
Håll utkik efter kulturskolans evenemang både där och på Vellinge.se/kulturskola

facebook.com/VellingekulturskolaArtisten

instagram.com/vellingekulturskolaartisten

Vellinge.se | #bättreutsiktervellinge
Vellinge kommun, 235 81 Vellinge
Telefon: 040-42 50 00, Besöksadress: Norrevångsgatan 3

