
 
Läs om vår cirkusskola, den nya hemsidan, ”Våga visa” och lite om hur vi på 
Tyresö kulturskola tänker oss 2018. 

Vårterminen har börjat och vi ser som vanligt fram emot att fylla det nya året med härliga 
evenemang och aktiviteter för så många som möjligt. Bilden ovan är tagen under förra årets 
succé, cirkusskolan! En av våra lovverksamheter 2017. I Kulturskolebladet nr 7 berättar vi 
lite om nyheter för våren samt även några tillbakablickar från i höstas.  

Passa på, boka våra lediga platser!  

Tyresö kulturskolas nya anmälningssystem 
utvecklas, förbättras och förenklas hela 2018. 

Direktlänk till alla våra lediga platser: Lediga platser 
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Nr 7 2018 

Följ dina drömmar, det är vårtermin 2018!

Musikproduktion: Vi lär oss att använda musikprogrammet Logic Pro för 
att skapa egna låtar. En kortkurs innebär 7 lektionstillfällen. Inga 
förkunskaper krävs. För barn födda 1999-2008. 60 min. Pris: 395 kr. Dag/
tid: 15 mars - 17 maj. Torsdagar 17:00-18:00.

Det är först till kvarn, anmäl dig via följande länk: Musikproduktion 

15 mars - 17 maj kommer ännu en kort kurs i musikproduktion!

https://www.studyalong.se/sv/?option=com_pa_coursemanager&task=coursefinder.show&Itemid=71&sid=11#showOnlyAvailable=1&subject=Musik&orientations=748
https://www.studyalong.se/sv/?option=com_pa_coursemanager&task=coursefinder.show&Itemid=71&sid=11#showOnlyAvailable=1&subject=Musik&orientations=748
https://www.studyalong.se/sv/?option=com_pa_coursemanager&task=coursefinder.show&Itemid=71&sid=11#showOnlyAvailable=1


Succén med cirkusskola återkommer 2018! 

Cirkusskolan under höstlovet 2017 blev en mycket 
uppskattad och fullbelagd lovverksamhet. Aktiviteten 
är ett samarbete mellan Tyresö kulturskola och 
Cirkuspiraten. Årets cirkusskola håller precis som förra 
året till i Krusboda skolas gymnastiksal, den här 
gången i form av en kort kurs efter påsk och för 
åldern 7-12 år. Håll utkik efter mer information på vår 
hemsida efter sportlovet, bokningen kommer att ske 
via vår kurskatalog.  

I december 2017 ”vågade vi visa” 

Stort tack till alla elever och föräldrar som ställde upp 
när vi fick besök av ”Våga visa” i höstas. Samtidigt 
som de var hos oss, var några av våra lärare på andra 
skolor. Tanken är att vi ska lära av varandra och bli 
ännu bättre, en slags kvalitets-säkring. Nu har vi fått 
vår utvärdering med glädjande nog mycket beröm, för 
hur vi bedriver vår verksamhet. Vi fick också förslag 
på saker vi kan förbättra, vilka vi kommer att använda 
oss av 2018. Läs mer om ”Våga visa” här: Våga visa 

Tyresö kulturskola får ny hemsida 
  
I och med att Tyresö kommun byter webb-leverantör, 
får vi på kulturskolan en ny hemsida. Allt kommer att 
se lite annorlunda ut. Meningen är att den i ännu högre 
grad ska vara anpassad för alla typer av användare. 
Exempel på det, är ett annat större typsnitt och 
tydligare länkar till viktig information. Vi hoppas att ni 
vänjer er och kommer att trivas där. 
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Kulturskolechef: Christina Holm Postadress: 135 81 Tyresö 

Besöksadress: Kulturcentrum Kvarnhjulet, Pluggvägen 6 A, hus A, ingång A1 13546 Tyresö

Hemsida: www.tyreso.se/kulturskolan Tel: 08-578 291 72 (expedition) epost: kulturskolan@tyreso.se

Foto:”iPad jam”: iMore, ”Studyalong”: Pixabay, Cirkusskolan: Peter Eriksson 

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

Vi på Tyresö kulturskola önskar alla en fantastisk vår.  Vi vill påminna om att ”StudyAlong” nu är i full 
gång.  Ni kan så fort ni registrerat er titta gratis på deras filmer och kommunicera med lärarna i era 
personliga iRum. Nu ser vi fram emot en rolig och utvecklande vår tillsammans med er!

http://www.tyreso.se/kulturskolan
http://www.tyreso.se/kulturskolan
https://tyreso-utv.sitevision.se/tyreso-kulturskola/arkiv/nyheter/nyheter/2018-02-07-vi-vagade-visa.html
https://www.facebook.com/TyresoKulturskola/
https://www.facebook.com/TyresoKulturskola/

