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Besök vår länksida 

Nr 13 2020 

Vårens former, ljud och rörelser!

Barn och ungdomar 9-13 år får vara med och skapa en musikal, 
tillsammans med kvalificerade pedagoger. Uppspel för publik. 
Anmäl dig via följande länk: http://bit.ly/lov2020 

Solen står högre! På kulturskolan sprider den härliga yngre generationen 
sitt vårljus, genom nyfikenhet, skaparglädje och viljan att lära sig mer. 

Under den senaste veckan har mycket i de flesta svenskars vardag förändrats. Vi väljer i detta 
kulturskoleblad att ändå blicka framåt, njuta av att våren är på väg och alla kommande 
arrangemang. Kulturen känns viktigare än någonsin nu när livet har tagit en oväntad 
vändning. Tyresö kulturskola fortsätter sin verksamhet som vanligt för alla friska elever och 
meddelar så fort vi får nya direktiv från kommunledningen. Tänk på att tvätta händerna, 
stanna hemma om ni känner er krassliga och ta hand om era nära och kära. 

Nya korta kurser i animation och musikproduktion

ANIMERA DIN EGEN FILM!  
Lär dig animera. Vi gör figurer i lera och enkla filmer med 
iPads och animationsprogram. Tisdagar 24 mars - 12 maj. 
Info. och bokning: http://bit.ly/kortakurser20

MUSIKPRODUKTION KORTKURS!  
Vi lär oss att använda musikprogrammet Logic Pro för att 
skapa egna låtar. Onsdagar 25 mars - 13 maj.  
Info. och Bokning: http://bit.ly/kortakurser20

Anmäl musikalsugna barn till vårt populära sommarkollo i vecka 32 och 33!
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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

Hoppas ni gillade vårt första Kulturskoleblad 2020 och att 
ni som blir sugna, anmäler er i god tid till cirkusskolan på 
påsklovet samt längre fram i tiden våra sommarkollon. 
Hoppas också många av er tar chansen och bokar någon 
eller några av våra lediga kurser när rean börjar vecka 13.  

Tyresö kulturskola önskar alla fortsatt skön vår!

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 

Vårens kursrea startar vecka 13

Från och med måndagen 23 mars vecka 13 kommer vi att rea ut de 
flesta ordinarie platser som finns kvar i kurskatalogen till halva 
priset. Passa på att prova något nytt, nu när det är billigt. Besök vår 
kurskatalog och se vilka kurser som fortfarande har platser kvar, som 
alltid är det först till kvarn. Boka här: http://bit.ly/ledigakurser 

Succén med gratis cirkusskola är tillbaka under påsklovet

Kom och prova på cirkus gratis under påsklovet! Det blir 
jonglering, balans, akrobatik och parakrobatik. 
Aktiviteten pågår 6-9 april. 10.00-11.30 måndag-torsdag för 6-9 
åringar. 12.30-14.00 måndag-torsdag för 9-15 åringar. Kom 
gärna i träningskläder och ta med vattenflaska. Inneskor behövs 
inte. Lokalen är Virveln på Tyresö kulturskola.  
Mer information och bokning: http://bit.ly/lov2020

Nytt sommarkollo på kulturskolan i början av sommarlovet

Under fyra inspirerande dagar, 11-12 och 15-16 juni 
kommer du att dansa, sjunga, spela teater och instrument 
tillsammans med andra. Vi lär känna varandra i positiv 
laganda, för att avsluta dagarna med en riktig dundershow!  
Mer information och bokning: http://bit.ly/lov2020 
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