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Passa på! Anmäl era barn till våra populära sommarkollon! 
 
Barn/ungdomar 9-15 år får spela teater, dansa och musicera, tillsammans med kvalificerade 
pedagoger. Vi följer FHM:s rekommendationer. Information och anmälan: http://bit.ly/lov2020 

Besök vår hemsida 

  
Besök kalendarium 

Besök vår länksida 

Nr 14 2020 

Sommar och kollo!

Vad är det som sitter i träden? Det undrade nog många som 
passerade den lilla dungen utanför kulturskolans högra 
ingång mellan 27 maj och 2 juni. Landart är från början en 
konstform från 60-talets USA. Istället för att ställa ut i 
gallerier, använder man en offentlig plats och låter platsen bli 
en del av själva konsten. Våra bildelever presenterade allt 
från laminerade små konstverk upphängda i träd(se bilden), 
till skapelser i trä och sten med mera.

I Kulturskolebladet nr 14 kan du bland annat läsa om våra bildelevers ”Landart”-utställning 
och att vi provat på distansundervisning. Här finns även information om återanmälan till 
höstens undervisning och vårt ”kurskatalogsläpp”, med tillhörande öppet hus i augusti. Vi 
vill också passa på att göra reklam för våra tre sommar-kollon, som alla följer 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

”Landart” istället för vernissage!

Sommaren är här! På kulturskolan är vi jätteglada över att den här terminen 
flutit på så bra, under en minst sagt annorlunda vår. Vi vill därför rikta ett 
stort tack till alla fantastiska elever och föräldrar, ni är toppen!!!

http://bit.ly/lov2020
https://www.tyreso.se/tyreso-kulturskola.html
https://www.tyreso.se/tyreso-kulturskola/kalendarium.html
https://www.tyreso.se/tyreso-kulturskola/om-kulturskolan/lankar.html
http://bit.ly/lov2020
https://www.tyreso.se/tyreso-kulturskola.html
https://www.tyreso.se/tyreso-kulturskola/kalendarium.html
https://www.tyreso.se/tyreso-kulturskola/om-kulturskolan/lankar.html
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Foto: Landart: Susanne Högdahl Holm, Coola blommor: Pixabay, Distansundervisning: 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

Nu önskar vi på Tyresö kulturskola alla ett 
härligt slut på vårterminen, ett underbart 
sommarlov och välkomna tillbaka till hösten! 
Kom ihåg att återanmäla er till era nuvarande 
kurser mellan 3-16 augusti och välkomna på 
öppet hus 27 augusti, då vi även släpper vår 
kurskatalog!

För er som går kurser på kulturskolan i dag, följer här lite information om 
återanmälan till höstens undervisning. 3-16 augusti finns era barns nuvarande 
kurser på StudyAlongs ”föräldrasida” för återanmälan, mer information: 
http://bit.ly/anmalan_ht20. Vi kommer även att påminna er via e-post, när 
det närmar sig. Du kan välja om du vill betala via faktura eller med kort, om 
du väljer att betala med faktura, så kommer den hem i brevlådan i 
september/oktober. Vår ordinarie kurskatalog är nu stängd, under sommaren 
kan du endast boka våra sommarkollon. Höstens kurskatalog släpps 27 
augusti kl.17:30, då vi även bjuder in till öppet hus. Välkomna! 

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 

Återanmälan, kurskatalogsläpp och öppet hus!

Den här våren har vi precis som många andra, haft 
situationer när lektioner på distans varit enda 
alternativet. Vi tycker det har fungerat bra, med 
tanke på att det är nytt och att vi håller på att 
utvecklas på området. En sak är klar, vi lever i en 
fantastisk tid, när det enda som behövs för en 
fungerande lektion på distans, är två mobiltelefoner.

Distansundervisning under utveckling

http://www.tyreso.se/kulturskolan
https://www.facebook.com/TyresoKulturskola/
http://bit.ly/anmalan_ht20
https://www.facebook.com/TyresoKulturskola/
http://www.tyreso.se/kulturskolan
http://bit.ly/anmalan_ht20

