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Skaparglädje i snöänglarnas tid!

Besök vår hemsida

Besök kalendarium

Sommar, höst, vinter och vår! 13-åriga Chloes målning visar hur konsten kan
hylla årstiderna. Läs om henne, kursrean och fler nyheter i Kulturskolebladet.
Hoppas alla kommit i gång fint efter sportlovet. Redan vecka 11 har vi vårens stora kursrea,
du kan läsa mer om den längre ner på sidan. Då halverar vi våra redan låga priser, till de
flesta lediga ordinarie kurser. Vecka 13 är det presentationsvecka och den mesta
undervisningen tar en paus. Vi har traditionsenligt bjudit in alla Tyresös 2:or till oss och det
blir show samt instrumentprovning. Äntligen kan vi berätta att vår app till StudyAlong är
klar och slutligen en liten rapport från sportlovets piano- och syntworkshop, läs mer om
båda sakerna på nästa sida.
Vårens kursrea startar vecka 11, fyndens tid är här!
Precis som förra året kommer vi från och med
vecka 11 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

Gratis slagverkskurser för tjejer!
Lördagen och söndagen 16-17 mars bjuder vi på 4 gratis slagverkskurser.
Du som är tjej och 11-18 år, får chansen att upptäcka trummornas fantastiska värld,
tillsammans med 2 av våra duktiga slagverkslärare. Boka här:
1 http://bit.ly/slagverkvt19

Besök vår länksida

Nu finns StudyAlong även som app för både iOS och Android
StudyAlong är i första hand vårt anmälningssystem, men det är
samtidigt mycket mer än så. Vi hoppas att nya appen får elever och
föräldrar att kommunicera mer med våra lärare. Det blir även lättare
att anmäla frånvaro och se närvaro. Appen kommer med tiden att
utvecklas och få ytterligare funktioner. Den är givetvis gratis och går
att ladda ner till såväl iOS som Android. Sök på ”StudyAlong”.

Bild och form, något kul och spännande som alla kan prova
Tyresö kulturskola har bild- och form kurser från 7 år. Chloe
Gille, 13 år går bild- och formkurs för de mer avancerade och
håller på att slutföra målningen du ser övre delen av på förra
sidan. Hon har ett stort intresse för konst, gillar att vara noggrann
och låter målningen växa fram i sin egen takt. Om du är nyfiken
på våra bild- och form kurser, finns det fortfarande några platser
kvar och den 2/4 startar en kortkurs i keramik, för de som går
årskurs 1-3.

Lyckad piano- och syntworkshop under sportlovet
Under sportlovet besöktes kulturskolan av musiklärarstudenter
från Stockholms musikpedagogiska institut (SMI). Under 2
dagar fick några av våra pianoelever lära sig syntens historia,
programmera syntar och spela pianoorkester med mera. Det
blev ett mycket lyckat gästspel och vi hoppas att SMI studenter
kommer till oss igen.

Du har läst det första Kulturskolebladet 2019. Allt som allt är det nummer 10 sedan vi startade 2016. Se nu
till att ladda ner vår nya app samt ta chansen och gå en kurs när kursrean startar vecka 11. Passa även på att
besöka någon av vårens alla gratis evenemang. Välkommen till Tyresö kulturskola!
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
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