Fagbeskrivelse kulurskolen

Piano/Keyboard
Fra 1. klasse
Enkeltundervisning

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.

Sang/kor
Fra 5. klasse
Minst antall deltagere: 3

Koret har et opplegg der vi kombinerer lek til musikk, bevegelse og sang. Målet er å øve inn et enkelt
repertoar med gamle og nye barnesanger som vi kan fremføre på ulike arena i kommunen. Barna
lærer å leke til musikk, enkle bevegelses sanger, stille opp i kor og lærer å fremføre for andre. Barna
vil få sangene vi øver på med hjem, og oppfordres til å synge hjemme, gjerne med playback. Vi viser
hva vi kan når alle føler seg klar for det, vi starter med foreldrene.

Dans
Fra 1.-10.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.

Maling
Fra 4. klasse
Undervisningen tar for seg helt grunnleggende teknikker innen maling som blanding av farger,
utforming av bakgrunn, riktig skyggelegging og plassering av former.
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Trommer
Gjennomføres av Mehamn musikkforening. Kontakt Annette Dahl på e-post:
a_leinan@hotmail.com
Trommer er den rytmiske grunnmuren i både korps og band, og veldig gøy! All musikk har en form
for rytme, og man kan spille trommer til låter i alle sjangre. Vi tilbyr trommeundervisning for
nybegynnere og viderekommende. Her vil du lære forskjellige trommegrooves og hvordan man får
dette til å fungere sammen med andre instrument. Undervisningen vil foregå enkeltvis, der du vil få
mulighet til å spille sammen med innspilt musikk eller et annet instrument.

