
 

www.flen.se/kulturskola 

Höstterminen -2020 

http://www.flen.se/kulturskola


 
 

Flens Kulturskola ger barn och ungdomar möjlighet till konstnärlig, 
personlig och social utveckling. 

 
Flens Kulturskola bedriver undervisning inom kulturella uttryck till 
exempel musik, dans och drama. Undervisningen sker vanligtvis på 
barnens fria tid i kulturskolans lokaler på Bildningscentrum Stenhammar 
eller i samband med elevens skoldag på respektive grundskola.  
 
Från och med augusti 2020 är Flens Kulturskola avgiftsfri. Det betyder 
att den tidigare kursavgiften är borttagen. 
Vårdnadshavare ansvarar dock fortfarande för instrument och visst 
notmaterial. Ni kan hyra vissa instrument av Kulturskolan såsom blås- 
och stråkinstrument.  
 

Varför Kulturskola? 
 

● Kulturutövande har stor betydelse för ett barns utveckling. 
● Barn i Flens Kommun ges möjlighet till en meningsfull fritid. 
● Att delta i musik och kulturaktiviteter är viktigt för barns välmående.  
● Musikträning påverkar bland annat inlärningsförmågan, 

problemlösning och minneskapaciteten positivt. 
● Musikutövande påverkar språkinlärning positivt. 
● Skolresultaten förbättras om man i tidig ålder ger barnen tillgång till 

musik och kultur.  
● En skola med starka estetiska ämnen är en framgångsrik skola.  

 
Läs mer på: https://www.kulturradet.se/kulturskolecentrum/ 
eller http://www.kulturellahjarnan.se/ 
 
 
 

https://www.kulturradet.se/kulturskolecentrum/
http://www.kulturellahjarnan.se/


Kulturskolans Kursutbud 
 
På kommande sidor presenteras de olika kurserna du kan läsa på 
kulturskolan.  
Vi startar kurser då det är minst 4 inkomna ansökningar. 
Många kurser har ett maxantal. 
Har vi möjlighet startar vi då samma kurs vid fler tillfällen i veckan.  
Alternativt får eleven invänta en ledig plats i befintlig kurs. 
För ändringar i kursutbudet och för anmälan läs vidare på 
www.flen.se/kulturskola 

 
Musikmix 

Vi provar olika instrument, sjunger, leker 
och övar rytmik.  

● Hur ser en not ut? 
● Vad är puls? 
● Hur får du en trumpet att låta? 

Du får grunderna i musik samtidigt som 
vi provar de olika instrumenten. Denna 
kurs ger dig möjlighet att prova på flera 
av våra musikkurser innan du väljer. 
 

 
 

Kursnamn Ålder Nivå Dag Tid Plats 

Musikmix  6-8 år Nybörjare Onsdag 16,00- 
16,45 

Musiksal 
Stenhammarskolan F-3 

 
 
  

http://www.flen.se/kulturskola


Körsång 
Vi sjunger tillsammans i grupp, leker med 
rösten, lär oss nya sånger och provar på att 
sjunga flerstämmigt. Vårt fokus är att hitta 
sångglädje och att ha roligt tillsammans.  
 
 
 

Kursnamn Ålder Nivå Dag Tid Plats 

Småfåglarna 6-8 år Nybörjare Tisdag 15,10- 
15,55 

Körsalen 
Bildningscentrum 

Sångfåglarna 8-10 år Nybörjare/ 
Fortsättning 

Tisdag 16,15-
17,00 

Körsalen 
Bildningscentrum 

The Stars 10-12 år Nybörjare/ 
Fortsättning 

Måndag 16,30- 
17,10 

Körsalen 
Bildningscentrum 

 
 

Solosång 
På sånglektionen arbetar vi med låtar från olika genrer, 
sångteknik, scenvana, kroppskännedom, 
mikrofonteknik, tolkning och improvisation. Det finns 
även möjlighet att medverka på konserter och att spela 
in i vår studio.  
Undervisningen sker individuellt. 

 
 

Kursnamn Ålder Nivå Dag Tid Plats 

Solosång 12-22 år Alla nivåer Efter 
överenskommelse 

Sångrummet 
Bildningscentrum 

 



Dans och rörelse 
Danslek: Vi tränar på ett lekfullt sätt 
dansens alla delar såsom rytm, musikalitet 
och koordination och lär oss enklare 
dansteknik och koreografier. 

Dansmix: Vi blandar dansstilar och genrer 
där eleverna får prova lite av varje. På 
lektionen tränar vi både dansteknik och 
koreografi blandat med improvisation och 
eget skapande. 

Dans: Vi tränar dansteknik och koreografi främst i Jazzdans men även 
med inslag av andra genrer till exempel Modern dans. Här lägger vi mer 
fokus på dansens uttryck både musikaliskt och fysiskt. 

Kursnamn Ålder Nivå Dag Tid Plats 

Danslek 1 4-5 år Nybörjare Onsdag 16,15-17,00 Aulan 
Bildningscentrum 

Danslek 2 6-7 år Nybörjare Torsdag 16,15- 17,00 Skjortan, Flen 

Dansmix 1 8-9 år Nybörjare/ 
Fortsättning 

Tisdag 16,30-17,30 Skjortan, Flen 

Dansmix 2 10-11 år Nybörjare/ 
Fortsättning 

Torsdag 17,00-18,00 Skjortan, Flen 

Dansmix 
Hälleforsnäs 

8-12 år Nybörjare/ 
Fortsättning 

Startar ej HT-2020, ansökan öppen för 
eventuell start Januari 2021 

Balett 10-22 år Nybörjare/ 
Fortsättning 

Startar ej HT-2020, ansökan öppen för 
eventuell start Januari 2021 

Dans 1 12-16 år Fortsättning Tisdag 17,30-18,30 Skjortan, Flen 

Dans 2 15-20 år Hög nivå Torsdag 18,15-19,30 Skjortan, Flen 

Dans 3 17-22 år Hög nivå Tisdag 18,45-20,00 Skjortan, Flen 

 



Drama och Teater 
 
Vi arbetar med dramaövningar och lekar med 
fokus på fantasi, koncentration och samarbete. 
Vi arbetar med gruppens dynamik och samspel 
som utvecklas till olika improvisationer och 
rollspel.  
 

 

Kursnamn Ålder Nivå Dag Tid Plats 

Drama 8-12 år Nybörjare Torsdag 13,40- 
14,30 

Folkets Hus 
Hälleforsnäs 

Drama 8-12 år Nybörjare/ 
Fortsättning 

Tisdag 15,00- 
16,30 

Aulan 
Bildningscentrum 

Teater 12-22 år Fortsättning Startar ej HT-2020 
Eventuell start Januari 2021 

 

Musikal 

På kursen får eleverna teater-, dans- 
och sångundervisning. Ämnena vävs 
samman och eleven får kunskap i hur 
det kan vara att jobba från manus till 
färdig produktion. Varje vår görs en 
musikteaterproduktion. Exempel på 
tidigare produktioner är Skönheten och 
Odjuret, Hair, Ringaren i Notre Dame, 
Robin Hood och Narnia (2020) 

Kursnamn Ålder Nivå Dag Tid Plats 

Musikal 12-22 år Antagningsprov Onsdag 17,00- 
20,00 

Aulan 
Bildningscentrum 



Slöjd och hantverk 
Vi provar på olika slöjdtekniker 
till exempel tälja, luffarslöjd, 
broderi, tovning och återbruk. 
Du får möjlighet att fördjupa 
dina kunskaper i den teknik du 
tycker är roligast eller jobba 
vidare med andra tekniker. 

 

Kursnamn Ålder Nivå Dag Tid Plats 

Slöjd och 
Hantverk 

6-9 år Nybörjare Onsdag 15,00-
16,30 

Bildsal 
Bildningscentrum 

Slöjd och 
Hantverk 

8-12 år Nybörjare/ 
Fortsättning 

Onsdag 17,00-
18,30 

Bildsal 
Bildningscentrum 

 
 

Schack 
 Vill du bli bättre på att 
spela schack? På schackklubben 
löser vi schackproblem, lär oss spela 
med klocka och spelar små 
turneringar. Kom själv! Eller ta med 
en kompis eller två! 
 
 
 

Kursnamn Ålder Nivå Dag Tid Plats 

Schack 6-9 år Nybörjare Onsdag 17,00-
18,00 

Pianorummet 
Bildningscentrum 

Schack 8-12 år Nybörjare/ 
Fortsättning 

Torsdag 18,00-
19,00 

Pianorummet 
Bildningscentrum 



Stråkinstrument 
Fiolen är ett användbart instrument inom olika 
genrer - klassiskt, folkmusik, jazz och 
världsmusik. 

Altfiolen är något större än en fiol och kan därför 
spela mörkare toner. Båda instrumenten är 
viktiga i olika ensembler men är också vackra 
soloinstrument. 

 
 
 
 
 

Cellon är ett viktigt instrument i 
olika ensembler men är också ett 
vackert soloinstrument. Den 
förekommer i nästan alla 
musikstilar. 
 
Kontrabasen är ett viktigt 
instrument i olika ensembler och 
utgör grunden för orkestern eller 
jazzgruppen. 
 
 

Kursnamn Ålder Nivå Dag Tid Plats 

Fiol 8-22 år Alla nivåer Efter överenskommelse 

Altfiol 12-22 år Fortsättning Efter överenskommelse 

Cello 8-22 år Alla nivåer Efter överenskommelse 

Kontrabas 10-22 år Alla nivåer Efter överenskommelse 
 

  



Brassinstrument 
Vi har två typer av horn, althorn och valthorn. Hornen 
har en varm vacker klang som passar för solospel och 
grupper. Valthorn är viktig i symfoniorkester medan 
althorn är vanligare i blåsorkester. 

Trumpet är ett starkt 
och pampigt soloinstrument som även 
passar i alla sorters orkestrar. 

 

Trombon är vårt längsta blåsinstrument. 
Man använder ett drag för att byta ton och 
spelar både solo och i grupp. 

 

Tuba är det största blåsinstrumentet med den 
mörkaste bastonen. Tuba behövs i blåsorkester för att 
vara bas, men passar även i mindre grupper och för att 
spela solo. 

Baryton ett blåsinstrument som är större än trumpeten 
och har mörkare ton. På baryton spelar man solo och 
blåsorkester eller mindre grupp: Baryton är släkt med 
Tuban men mindre. 

Kursnamn Ålder Nivå Dag Tid Plats 

Valthorn 8-22 år Alla nivåer Efter överenskommelse 

Trumpet 8-22 år Alla nivåer Efter överenskommelse 

Trombon 8-22 år Alla nivåer Efter överenskommelse 

Baryton 8-22 år Alla nivåer Efter överenskommelse 

Tuba 8-22 år Alla nivåer Efter överenskommelse 

  



Träblåsinstrument 
Alla träblåsinstrumenten finns i olika storlekar.  
De är representerade i stort sett alla genrer. 

 

Blockflöjt kan du spela både själv och 
tillsammans med andra. Vanligtvis startar men 
med sopran- eller alt-blockflöjt. 

 

Tvärflöjten är ett silverglänsande instrument 
som spelar de allra ljusaste tonerna och 
som passar både för solospel och i 
orkestrar. 

Klarinetten har 
en mjuk och vacker ton som passar i olika 
orkestrar, som soloinstrument och till 
folkmusik och jazz. 

 

Saxofonen har en lite starkare ton som man kan 
variera klangen på så att den kan användas till 
jazz, rock, folkmusik och blåsorkester. 

 

Kursnamn Ålder Nivå Dag Tid Plats 

Blockflöjt 8-22 år Alla nivåer Efter överenskommelse 

Tvärflöjt 8-22 år Alla nivåer Efter överenskommelse 

Klarinett 8-22 år Alla nivåer Efter överenskommelse 

Saxofon 8-22 år Alla nivåer Efter överenskommelse 

  



Piano/Keyboard 
Piano eller keyboard är ett instrument med 
stora möjligheter både solistiskt och i 
ensemble. 
Piano är ett instrument som finns i olika 
former, akustiskt eller elektroniskt. En 
keyboard är ett elektroniskt 
tangentinstrument med färre antal tangenter. 
Det går bra att börja spela piano om man har 
en keyboard hemma. 
 

Kursnamn Ålder Nivå Dag Tid Plats 

Piano/Keyboard 8-22 år Alla nivåer Efter överenskommelse 
 
 

Gitarr/Elgitarr 
I gitarrundervisningen får man lära sig notläsning, 
ackord- och melodispel i olika genrer som rock, 
jazz, klassiskt och folkmusik. På elgitarr lär vi oss 
också att improvisera, spela gitarrsolo och olika 
gitarr-stilar. 
Undervisningen sker individuellt eller i mindre grupp 
om max 4 elever. 
 
 
 

Kursnamn Ålder Nivå Dag Tid Plats 

Gitarr 8-22 år Alla nivåer Efter överenskommelse 
 
 

  



Elbas 
Elbasen är ett viktigt instrument i 
olika ensembler och utgör grunden 
i till exempel rockband, jazzgrupp 
eller blåsorkester. I kursen ingår 
notläsning, genre kännedom och 
med målsättning att kunna spela i 
band/orkester.  

 
 

Kursnamn Ålder Nivå Dag Tid Plats 

Elbas 8-22 år Alla nivåer Efter överenskommelse 

 
Trummor 
 
 
Trummor/trumset är ett kompinstrument 
som finns i band och orkestrar. 
Undervisning sker med en elev i taget, eller 
i mindre grupp, max 3 elever i taget. 
 
 
 

Kursnamn Ålder Nivå Dag Tid Plats 

Trummor 8-22 år Alla nivåer Efter 
överenskommelse 

Trumrum 
Bildningscentrum 

 

 



Arabisk tradition 
Oud är ett vanligt instrument i mellanöstern och 
är närmast att likna vid en luta. 
 
Arabisk kör ger dig en grund i de arabiska 
skalorna och de arabiska traditionerna. Du får 
prova ett antal sånger från mellanöstern. 
 

Arabisk sång - på den här kursen får du lära dig 
ursprunget till arabisk sång, sånger från arabiskt 
arv, som Muwashahat, diket och arabisk folklore. 
Du får också lära dig improvisationsreglerna i 
arabisk sång, öva på flera orientaliska skalor och 
många fler tekniska övningar. 
 
Arabiskt slagverk - på den här kursen får du lära 
dig bland annat Darbuka, en trumma som 
vanligtvis spelas liggande i knät under ena armen 
och spelas då med handflator och fingrar i olika 
rytmer. 
 
 

Kursnamn Ålder Nivå Dag Tid Plats 

Oud 8-22 år Alla nivåer Efter överenskommelse 

Arabisk kör 8-12 år Alla nivåer Tisdag 15,10- 
16,00 

Musiksalen 
Malmaskolan 

Arabisk sång 10-22 år Alla nivåer Efter överenskommelse 

Arabisk Orkester 10-22 år Alla Nivåer Torsda
g 

18,00- 
18,45 

Studion 
Bildningscentrum 

Arabiskt slagverk 8-22 år Alla nivåer Startar ej HT-2020 

 



Bild och Form 

På bild och form får du arbeta med 
olika material och tekniker: blyerts, 
kol, krita, akvarell, akryl, lera och 
gips. Du får lära dig hur man 
använ- der perspektiv och 
komposition i måleri och teckning. 
Film och foto är också en del i 
kursen.  

Kursnamn Ålder Nivå Dag Tid Plats 

Bild och form 8-12 år Nybörjare Torsdag 17,00- 
18,30 

Bildsal 
Bildningscentrum 

Bild och form 10-22 år Fortsättning Måndag 16,30-
18,00 

Bildsal 
Bildningscentrum 

 

Film och Form 

På Film och Form lär vi oss 
olika typer av animationer, 
stopmotion. Vi gör film och lär 
oss mer om vad  ljud och ljus 
betyder vid filmskapande, 
klippning,  effekter och manus, 
även analys av filmer. Men 
även hur man kan agera 
framför kameran. 

Kursnamn Ålder Nivå Dag Tid Plats 

Film och form 10-22 år Nybörjare/ 
Fortsättning 

Tisdag 17,00-
18,30 

Bildsal 
Bildningscentrum 



Så fungerar Kulturskolan 
 
Ansökan sker på kommunens hemsida via BankID genom 
vårdnadshavare. Är du myndig ansöker du själv via BankID. 
Om du inte har ett BankID eller fullständigt svenskt personnummer, 
ansöker du på en blankett som finns att hämta i Kulturskolans reception. 
 
Vid mottagen ansökan ställs alla elever i kösystemet. Antagning till kurs 
görs av Kulturskolechef där hänsyn tas till tillgängliga resurser,  
hur många kurser eleven redan läser och hur länge eleven stått i kö. 
 
När du blivit antagen får du ett antagningsbesked via sms/e-post. För 
höstterminen kommer antagningsbesked i augusti för start i september. 
För vårterminen kommer antagningsbesked i december för start i 
januari. 
 
Instrument för kursen bekostas generellt av vårdnadshavare/myndig elev 
men möjlighet finns att hyra blås- och stråkinstrument mot avgift. 
 
Du säger själv upp din plats via ditt konto på hemsidan eller via blankett. 
Vid längre frånvaro kan du bli utskriven från kurs av rektor. 
 
Kulturskolan bedriver en inskriven verksamhet, vilket betyder att elev 
måste söka till kurs och bli antagen för att få delta i undervisningen.  
 
Vill du få mer information kontaktar du oss enligt nedan 
 
Flens Kulturskola kulturskolan@edu.flen.se 
Storgatan 15 www.flen.se/kulturskola 
642 37  FLEN Facebook: KulturskolanFlen 
0157-43 05 80 
 
Kulturskolans reception och entré har öppet och går att nå på telefon 
Måndag-Torsdag  kl. 14.00-18.00  

mailto:kulturskolan@edu.flen.se
http://www.flen.se/kulturskola


 


