
 
Nytt minibibliotek! Lyckad projektverksamhet runt om i Tyresö och 
information om återanmälan samt kurskatalog, med mera… 

Sommaren breder ut sig över Tyresö och vi på kulturskolan tackar för den här terminen. 
Tillsammans med er elever och föräldrar har vi genomfört och bjudit på en massa 
spännande evenemang och samarbeten. Vårt digitala elevsystem har utvecklats ytterligare 
och börjar bli en naturlig del av verksamheten. Det är förändringarnas tid, vilket gör att vår 
ökade projektverksamhet runt om i Tyresö känns extra viktig. Kulturskolebladet nr 11 ger 
dig lite bättre insyn i alla de här för oss viktiga delarna. Vi vill som vanligt tacka alla er som 
är en del av det vi gör, för ännu en inspirerande och kreativ vår tillsammans! 

Ett minibibliotek på Tyresö kulturskola?! 

Vi på kulturskolan vill bidra till att ungdomar läser mer böcker. 
Nu finns ett nytt trevligt minibibliotek i vårt uppehållsrum, så 
nästa gång du besöker oss, ta gärna en titt. Låna med en bok 
hem, inget lånekort behövs. Vem vet, du kanske hittar den där 
perfekta boken till sommarlovet! 
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Här kan du anmäla till årets sommarkollo vecka 32 eller vecka 33!

Besök vår hemsida 

  
Besök kalendarium 

Besök vår länksida 

Nr 11 2019 

Sommar, sommar, sommar!!!

Snart är det åter dags för vårt mycket uppskattade sommarkollo, för barn 9-13 år. Var med 
och skapa en minimusikal tillsammans med kvalificerade pedagoger. Mer information och för 
att boka plats: Sommarkollo 2019 

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/?option=com_pa_coursemanager&task=coursefinder.show&Itemid=71&sid=82#subject=Lovverksamhet&showOnlyAvailable=1
https://www.studyalong.se/?option=com_pa_coursemanager&task=coursefinder.show&Itemid=71&sid=82#subject=Lovverksamhet&showOnlyAvailable=1
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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Foton: Pixabay, Minibibliotek: Jennifer Seidefors 

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 5-18 augusti och 
att nya kurskatalogen släpps 27 augusti. Välkommen till Tyresö kulturskola!

För er som går kurser på kulturskolan i dag, följer här lite information om 
återanmälan till höstens undervisning. 5-18 augusti finns era barns nuvarande 
kurser på StudyAlongs ”föräldrasida” för återanmälan. 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. Höstens kurskatalog är nu stängd och 
öppnas igen 27 augusti, då vi även inbjuder till öppet hus!  

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 

Tyresö kulturskola har förutom ordinarie kurser även projekt och 
verksamheter som är gratis, samt vänder sig till en rad 
målgrupper. Syftet är att göra kulturskolans verksamhet mer 
jämlik och förbättra möjligheterna för barn och unga att delta. 
Vi vill nå fler målgrupper med nya metoder. Elever som vill 
spela fiol i grupp, har fått möjlighet till det under den tid de är 
på fritids. Projektet startades i Njupkärrs skola 2016 och är väldigt 
uppskattat. Vi har sedan 2 år tillbaka även provat samma sak med 
blåsinstrument på Bergfotens skola, med gott resultat. Andra 
exempel är teaterprojekt samt slagverkskurs för nyanlända 
och öppen dansverksamhet med mera. Vill du veta mer om 
våra projekt, kan du besöka vår hemsida och gå in under 
fliken: Projekt 2019 

Lyckad projektverksamhet runt om i Tyresö

Återanmälan, kurskatalogen och höstens öppet hus!

http://www.tyreso.se/kulturskolan
https://www.facebook.com/TyresoKulturskola/
https://www.tyreso.se/tyreso-kulturskola/projekt-2019.html
http://www.tyreso.se/kulturskolan
https://www.tyreso.se/tyreso-kulturskola/projekt-2019.html
https://www.facebook.com/TyresoKulturskola/

