
 
 

 

 

 

Kursrean har startat och vecka 44 är det höstlov, med sång och dans. Läs 
mer om våra kurser och nystartade dansgrupper. 

Vissa vill spola fram till december och juletid, men vi tror att de flesta tycker om hösten, 
med allt vad den har att bjuda. Tyresö kulturskola fortsätter att bredda sig, bland annat med 
riktade danskurser. Projektverksamheten runt om i Tyresö fortsätter också sin spännande 
utveckling. I Kulturskolebladet nr 12 kan du läsa om mycket av det som händer hos oss 
under den närmaste tiden och framför allt om våra ordinarie kurser, som du nu kan köpa 
för halva priset. Då ingår terminens samtliga kvarvarande tillfällen.  
 

                                               
Ny kurs i modern och nutida dans!

Besök vår hemsida 

  
Besök kalendarium 

Besök vår länksida 

Nr 12 2019 

Kursrea, lovaktiviteter och riktad dans!

Alla instrument har sin speciella dragningskraft. 
Oavsett om du vill spela klassiskt eller pop/rock med 
mera, är gitarren både ett komp och melodiinstrument. 
Lätt att ta med sig och passar till de flesta musikstilar. 
Just nu har vi platser på så väl el- som akustisk gitarr till 
ett oslagbart pris. Direktlänk till lediga kurser på gitarr: 
http://bit.ly/Gitarr_ht19 

Ladda redan nu inför lägerelden, stranden eller kanske scenen 2020! 

Nu startar en ny kurs i modern och nutida dans. Mer information och 
bokning: http://bit.ly/nu_dans19 

http://bit.ly/nu_dans19
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.html
https://www.tyreso.se/tyreso-kulturskola/kalendarium.html
https://www.tyreso.se/tyreso-kulturskola/om-kulturskolan/lankar.html
http://bit.ly/nu_dans19


 

 

 

 

  

 
 

  

 

 
  
Foton: Pixabay, Modern och nutida dans: Bengt Elmerstad, illustration(Dansa utan krav): Linnéa Blixt 

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 kurar vi tillsammans, tar vara på den här hösten och förbereder oss för en lite kallare, mörkare och 
mysig tid. Kursrean kan vara det som får din höst att bli något alldeles extra, så ge den en rejäl chans.  
Välkommen till Tyresö kulturskola!

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 

Höstterminens kursrea har precis startat och förutom platser till gitarr, stråk 
samt blås, finns en hel del annat. Våra teater och bildkurser är väldigt 
populära, likaså vår streetdance och andra dansformer. Här är en länk till hela 
kurskatalogens utbud och kom ihåg att du alltid kan lämna en 
intresseanmälan om något är fullt. Den gäller terminen ut och du får veta via 
mejl, när det du visat intresse för blir ledigt: http://bit.ly/allakurser_ht19 

Blås och stråk, spännande uttrycksfulla instrument!

Snart kursrea och vi har platser kvar till det mesta!

Tyresö kulturskola har en mängd olika blås- och stråkkurser. Det kan vara 
t.ex. fiol, cello, trumpet, trombon, saxofon, fagott, klarinett eller tvärflöjt 
med mera. Visste du att vi lånar ut alla blås och stråkinstrument till dig 
som börjar en kurs? När du lärt dig grunderna får du dessutom möjlighet 
att spela i en orkester, helt gratis. Det är roligt att spela tillsammans! 

Höstlov! Kom och sjung Disney och Funkisdans!

Dansa utan krav - dansgrupp för tjejer och hbtq-personer 

Trött på krav och prestation? Längtar du efter att få dansa och ha kul 
tillsammans med andra? Tyresö kulturskola startar snart en ny dansgrupp. 
Den är helt gratis och vi vill nå dig som är sugen på att dansa, helt utan krav. 
Prova på: Vecka 50 och 51. Start: 14 januari 2020. Länk till mer information: 
http://bit.ly/dansa_vt20 

På höstlovet bjuder vi på 2 nya aktiviteter. Den ena vänder sig till barn och 
ungdomar som vill sjunga Disneylåtar, till levande komp. Den andra till 
funktionsvarierade som vill dansa. Information: http://bit.ly/ht19_lov
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