VELKOMMEN TIL
FROSTA KULTURSKOLE
Kulturskoleåret 2021-22

Har du lyst til å spille et instrument ??
Alene eller sammen med noen av vennene dine ??

Hva med piano ??
Det kan LUDVIK på kulturskolen lære deg 
Ludvik kan spille sammen med andre instrumenter også!

Eller kanskje heller trombone, baryton eller trompet ??

Det kan ERLEND på kulturskolen hjelpe deg med 

ERLEND dirigerer
Skolemusikken også 
Skolemusikken dekker
opplæring for sine
medlemmer når de
betaler kontingent til
Frosta Skolemusikk!

Her er det også plass til
mange trommiser!

Kanskje du heller vil synge ??

Du kan synge sammen med
MARTE på kulturskolen 

Du kan bli med å synge i Frosta skolekor også 
Skolekoret kommer snart i gang igjen etter koronapausen.
MAGNAR på kulturskolen er lærer på alle instrumenter som har
strenger 

Fiolin, cello og gitar
Synes du klarinett er verdens fineste instrument ??
Eller saxofon ??
Det gjør JAN INGE på kulturskolen også 

Vil du heller male, tegne eller spille teater??
Malegruppa til NIRMAL er på tegnesalen torsdager kl 16.00.
RONNY og SIV tar mot nye teaterspirer hver uke. Teateret
samles i Magnushallen og øver mot forestilling etter nyttår.
Du kan søke plass på kulturskolen allerede nå!
Du kan snakke med noen voksne og melde deg på her https://nofrosta.speedadmin.dk/tilmelding#/

Dere finner mer informasjon og påmeldingsskjema her https://www.frosta.kommune.no/tjenester/kultur-og-fritid/kultur/kulturskolen/

Kulturskolen har opplæring i sine egne lokaler på skolen og
bruker også tegnesalen, kantina og Magnushallen.
Du må helst være 8 år eller gå på 3. trinn for å starte på
kulturskolen. Du kan låne noen instrument eller ha ditt eget.
Kulturskolen har undervisning på instrumenter i skoletida,
rett etter skoletid og på ettermiddagstid. Du velger, så
prøver vi å ordne det som passer best. Noen ganger spiller vi
sammen i grupper og ordner små og store konserter også.
Du må gjerne komme innom og hilse på oss en dag !

Har dere flere spørsmål eller trenger mer informasjon - ta gjerne kontakt med
hver enkelt lærer eller Torgunn Østbø – telefon 97984046 eller
torgunn.ostbo@frosta.kommune.no

