
Fagbeskrivelser 

 

Piano/Keyboard 

Fra 1. klasse 

Pianoet er et veldig allsidig instrument. Du kan spille all slags musikk, fra klassisk til jazz, pop, viser og 
rock. Du kan spille alene og i lag med andre pianister på samme instrument, på to eller flere piano 
eller i lag med andre instrumenter eller sang. 
I pianoundervisning blir det lagt vekt på notelesning og beherskelse av enkelt populært klassisk 
repertoar. I keyboardundervisningen blir det lagt mer vekt på kjennskap til diverse grep, 
akkompagnement-ferdigheter og populært sangrepertoar. Lærer tar utgangspunkt i elevens nivå og 
prøver å tilgodese elevens ønsker for kurset. 
 

Orgel 

Fra 1.klasse 

Kirkeorgelet er et instrument som byr på svært varierte klangopplevelser, og det kan brukes til å 
framføre mange slags typer musikk. Mange forbinder kirkeorgelet med noe stort og mektig, men 
også det nære og sarte er en del av orgelets egenart. 
Orgelundervisning vil foregå i kirken og inneholder kjennskap til registre, pedaler og beherskelse av 
enkelt orgelrepertoar. 
 
 

Solosang 
 
fra 6. klasse 
Gjennom sangundervisningen vil eleven utvikle tekniske ferdigheter innen forskjellige sjangre, utvikle 
kreativitet og selvstendighet, lære om stemmefysiologi, jobbe med pust og holdning, og forståelse 
for faget. Fokus ligger på beherskelse av populært sangrepertoar. 
 
 
 
Fiolin 
Fra 1. klasse 
 
Fiolin er det minste av strykeinstrumentene, og er brukt i veldig mange sjangre og sammenhenger, 
som klassisk og moderne musikk, viser, folkemusikk, jazz og popmusikk. 
Fiolin er et populært soloinstrument, og er i tillegg viktig blant annet i orkestre, kammermusikk, 
spellemannslag og ulike band. 
I undervisningen blir det lagt vekt på notelesning og beherskelse av "easy" populær musikk.  
 
Skolen har 2 barnefioliner til utleie. 

 

 



Dans 

fra 3. klasse 

Vi tilbyr et spennende program som innbyr elevene til å utforske dansens verden gjennom aktivitet, 
kreativitet og utførelse. Undervisningen er tilpasset for barn og fokuserer på jazz-funk og lyrisk jazz. 
Jazzdans kjennetegnes av rytme, energi og danseglede. I timene utvikler elevene styrke, musikalitet, 
formidling og teknikk gjennom ulike øvelser og trinnkombinasjoner til variert musikk.  
 


