
 
Oj vad fort terminen gick och snart är det sommarlov! Läs om vårshowen, 
vårt sommarkollo, hur du återanmäler till våra kurser och mycket mera.  

Innan sommarlovet vill vi på Tyresö kulturskola tacka för den här terminen. Våra lärare ger 
besked när sista tillfället är för era kurser. När det gäller återanmälan och nya kurskatalogen, 
kan du läsa om det längre ner. Vi har en ny hemsida! Där i vårt kalendarium kan du 
överblicka det mesta vi hittat på och kommer hitta på under våren. Sammanlagt med större 
evenemang som presentationsveckan, World Voice Day och vårshowen med mera, samt en 
mängd mindre evenemang, blir det runt 30 stycken den här terminen. Det mesta helt gratis. 
Vi vill som vanligt tacka alla fantastiska elever och föräldrar som gör det här möjligt! 

Kulturskolans dag 31 maj i Tyresö Centrum  

Torsdagen den 31 maj fyller vi Tyresö Centrum med 
kultur i alla möjliga former. Mellan kl 16:00-19:00 
bjuder våra elever och lärare på musik, teater och dans 
med mera. Evenemangen pågår från och till, bland 
annat på inomhustorget och i programrummet (på 
biblioteket). Mer detaljerad information kommer 
dagarna innan finnas i vårt Kalendarium på hemsidan. 
Hjärtligt välkomna! 
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Besök vår hemsida 

  
Besök kalendarium 

Besök vår länksida 

Nr 8 2018 

Tack för en fantastisk vår tillsammans!

Här går att anmäla till vårt populära sommarkollo för 
musikalsugna barn i vecka 32 (vecka 33 är full). Först till kvarn!

Barn och ungdomar mellan 9-13 år får vara med och skapa en musikal, 
tillsammans med kvalificerade pedagoger. Uppspel för publik. 
Deltagaravgift 700 kr.  

Anmäl dig via följande länk: Sommarkollo 2018

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
https://www.tyreso.se/tyreso-kulturskola/kalendarium.html
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
https://www.studyalong.se/sv/?option=com_pa_coursemanager&task=coursefinder.show&Itemid=71&sid=11#showOnlyAvailable=1
https://www.studyalong.se/sv/?option=com_pa_coursemanager&task=coursefinder.show&Itemid=71&sid=11#showOnlyAvailable=1


Succé för Romia och Julio, en modern Romeo och Julia!  
Under två välbesökta succéföreställningar på Forellen 4-5 maj, fick den 
klassiska pjäsen ”Romeo och Julia” nytt liv i modern tid, med samma frågor 
kring kärlek som då. I årets show blandades dans och teater till en lyckad 
helhet. Våra äldsta danselever hade själva skrivit manus. Meningen ”Vem 
bestämmer vem vi ska älska?”,  gick som en röd tråd genom handlingen och 
inledde även showens snygga programblad. 

Gemensamt orkesterprojekt mellan Tyresö, 
Värmdö och Nacka kultur- och musikskolor 

Den 24 maj bjöd Tyresö kulturskola in till stor 
blåsorkesterkonsert i Tyresöhallen. De som var där fick 
se och höra resultatet av ett projekt med cirka 100 
blås- och slagverkselever samt föräldrar och lärare från 
Tyresö, Värmdö och Nacka kultur- och musikskolor. 
Förutom härlig och mäktig musik, var det servering 
och dessutom fri entré. 

 
  

Återanmälan och nya kurskatalogen 

För er som går kurser på kulturskolan i dag, har vi nya 
rutiner för återanmälan. Kom ihåg 6-17 augusti! Då 
finns era barns nuvarande kurser på StudyAlongs 
”föräldrasida” för återanmälan. Vi kommer även att 
påminna er via e-post, när det närmar sig. Nytt för 
hösten är att man kan välja om man vill betala via 
faktura eller med kort. Om du väljer att betala med 
faktura, så kommer den hem i brevlådan i september/
oktober. 
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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 

Foto: Dansare: Tomas Nordebrink, Vårshow: Felice Branzell, Tom Söderblom, Målning: Tobias Kåstad, Blåsorkester: Carina Hedberg 

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 6-17 augusti och 
att nya kurskatalogen släpps 29 augusti. Välkommen till Tyresö kulturskola!

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

