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Annorlunda vecka 43 och snart höstlov!

Besök vår hemsida

Besök kalendarium

Hög frisk luft och alla starka färger, vi är många som älskar hösten. På
kulturskolan får vi åter träffa alla härliga elever, börja styra mot nya mål och
bjuda på underhållande evenemang.

Besök vår länksida

Först ut är ”Annorlunda veckan” den 22 26 oktober. Då tar våra vanliga kurser en
paus och såväl elever som föräldrar får
tänka just annorlunda. Alla som går hos
oss har fått information och i
kurskatalogen går det nu att boka en hel
del spännande och lite ovanliga kurser. I
rutan här under finns en länk till
bokningen. Vecka 44 är det höstlov, då
bjuder vi på cirkusskola och rockskola,
mer information på nästa sida.

Annorlunda vecka

Du bokar genom att välja en kurs/grupp i vår kurskatalog under
”Annorlunda veckan”. Allt är gratis, anmälan senast 19 oktober.
Länk: Till kurskatalogen
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Gratis höstlovs-aktiviteter! Cirkusskola 31 oktober - 2 november och Rockskola 30-31 oktober:
Cirkusskolan är tillbaka och helt gratis
Denna gång med jonglering och akrobatik, helt gratis. Tyresö kulturskola
samarbetar med Cirkuspiraterna. Obs! Om du anmält dig men ändå inte
kommer kostar det 300 kr.
Tid: Onsdag 31 oktober– fredag 2 november, 10.00–12.00 (6–9 år)13.00–
15.00 (9–14 år)
Plats: Tyresö kulturskola, Kvarnhjulet hus A, sal Virveln, Pluggvägen 6 A
Avgift: Gratis!
Anmälan: Till kurskatalogen

Rockskola, Drop in!
Ta chansen, prova spela pop och rock på höstlovet. Vi testar på elgitarr,
elbas, trummor och piano. För dig 12-19 år.
Tid: Tisdag 30 oktober och onsdag 31 oktober. Kl. 13:00 och 15:00.
Plats: Tyresö kulturskola, Kvarnhjulet hus A, Pluggvägen 6
Avgift: Gratis!

Tack alla ni som hjälpte oss bli bättre
Fler än någonsin svarade på våra frågor och tyckte till i vårens
kundundersökning. Nu kan vi fortsätta utvecklas. Förra undersökningen
var för 3 år sedan och enligt resultatet har vi gått framåt en hel del. 96 %
av de som svarade var nöjda med kulturskolan och exempel på saker vi
förbättrat är: Fler elever känner sig trygga, både på vägen till och från
kulturskolan, samt under tiden hos oss. En större andel än tidigare
upplever att de får använda sina egna idéer under våra kurser och att de lär
sig mycket. Det är även fler elever som övar mellan sina kurstillfällen.
Nu önskar vi på Tyresö kulturskola alla en mysig och trivsam höst. Vi tror och hoppas att våra nya idéer
och projekt inspirerar och leder till en rolig termin. Kom ihåg att anmäla till något spännande vecka 43
och att vi har en del att bjuda på under höstlovet. Välkommen till Tyresö kulturskola!
Foto: Rock: Pixabay, Undersökning: Pixabay, Annorlunda vecka: Pixabay/red. Patrik Hogenäs

Gilla oss på Facebook! Vår sida uppdateras ofta. Genom att besöka och gilla den får du med jämna mellanrum
inspirerande och viktig information (text, bild/film) med mera. Tyresö kulturskolas Facebook
Kulturskolechef: Christina Holm

Postadress: 135 81 Tyresö

Besöksadress: Kulturcentrum Kvarnhjulet, Pluggvägen 6 A, hus A, ingång A1 135 46 Tyresö
Hemsida: www.tyreso.se/kulturskolan

Tel: 08-578 291 72 (expedition) e-post: kulturskolan@tyreso.se
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