
 
 

  

 

 

 

Nes kulturskole 
Tilbud skoleåret 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Velkommen til nytt kulturskoleår!  
Nes kulturskole tilbyr undervisning i musikk, dans, kunst og 
teater for barn og unge i alderen 6-19 år. Påmeldingen er åpnet 
for skoleåret 2020-2021, og vi gjør opptak fortløpende.  

NB! Grunnet smittevern kan enkelte tilbud i sfo-tid på skolene 
kun gis til et trinn per gruppe, og trinnet med flest søkere vil få et 
tilbud. Vi oppfordrer likevel alle i aldersgruppen til å søke. Vi vil 
gi tilbud til så mange elever som de gjeldende nasjonale 
retningslinjer for smittevern tillater.  

 

DANS 
Alle kan danse! Dans er for alle som er glad i å røre seg, som liker 
musikk og som liker å utfordres. Hos oss får du bl.a. opptre på en stor 
danseforestilling i løpet av året. 

Barnedans (1.-4.trinn) En variert og lekbetont danseopplæring med 

morsomme og kule trinn til fengende musikk! Koreografiene tar 

utgangspunkt i jazz og hiphop.   

Jazz/showdans ( 5.-7.trinn + ungdom) Scenisk, variert og morsomt!  

Gjennom fengende koreografier jobber vi med hvordan fremføre dansen 

for publikum med mer.  

Nes dansekompani (2 grupper, fra 4. trinn og ungdom) Tilbud for deg 
som vil fordype deg i dans! Opptaksprøve avholdes ved skolestart. 
Kompaniet deltar i ulike forestillinger i regi av kulturskolen og andre 
oppdragsgivere. 
 
 

VISUELL KUNST 

Tegne- og maleskolen (fra 4.trinn) jobber 

med ulike uttrykk som tegning, maling, 

fargelære, foto, grafikk, animasjon, skulptur, 

animasjon m.m. Det legges vekt på å utvikle 

og utføre egne ideer og uttrykk. Hvert år 

deltar elevene på kunstutstilling.  

  



 
 

ALL-KULTUR 
Kudamudra er for elever på 1.-4.trinn som vil prøve litt forskjellig. Unst, 
DAns, MUsikk og DRAma utgjør tilsammen Kudamudra! 
 

TEATER:  

Mikroteater (fra 5.trinn + ungdom) er for deg som vil delta i 

mindre forestillinger og lære teater. Gjennom bl.a. 

teknikkøvelser, pantomime, dramalek og improvisasjon 

lærer jobber gruppen frem mindre produksjoner. Det er to 

grupper, og den ene gruppa deltar i Miniteaterets forestilling.  

Miniteater (fra 8. trinn. NB! Audition!) Tilbud for deg som ønsker å være 

med i en stor og morsom produksjon som krever egenøving. Årets 

produksjon er «Skjønnheten og udyret» med forestillinger i uke 6.Det 

kreves teatererfaring og audition for å begynne i denne gruppa.  

MUSIKK  

Du kan få individuell opplæring i flere instrumenter; piano, fiolin, gitar, 

sang. Vi tilbyr også undervisning på fløyte, trompet/kornett, klarinett, 

valthorn, trombone, baryton, tuba og slagverk. Kulturskolen har noen 

instrumenter til utleie. Du kan bare være elev i kulturskolen eller som 

medlem av et skolekorps.  

Nyheter i år! 

• fiolin-undervisning på Neskollen skole i sfo-tid, 

torsdager. 

• Band-tilbud (fra 6. trinn): Lær å spille band sammen 

med andre fra hele kommunen! Onsdager, Årnes.  

Individuell opplæring + samspill = KORPS (fra 3. trinn)  

Ved å spille i korps får du både individuell opplæring OG samspill hver 

uke. Dette gjør at du raskere kommer deg opp på et godt nivå. I tillegg 

får du mange gode opplevelser gjennom det sosiale tilbudet i 

skolekorpset, der du også få låne instrument og utstyr. Kulturskolen 

anbefaler alle som ønsker å spille et blåseinstrument/slagverk å kontakte 

sitt lokale korps!  



 
 

Gruppetimeplan Nes kulturskole (med forbehold om endringer) 

NB! Grunnet Korona kan tilbud i sfo-tid på skolene kun gis til et trinn pr gruppe, og vi prioriterer trinnene vi 
når flest på. Vi oppfordrer likevel alle i rett aldersgruppe til å søke. Tilbud gis til så mange som de nasjonale 
retningslinjene til enhver tid tillater. Disse tilbudene er merket* og har redusert pris pga redusert 
undervisningstid. 

Tilbud Dag Tid Målgruppe Sted Pris 

Dans 

Barnedans * mandag 1400-1430 1.-4.trinn Fenstad 600* 

Barnedans * mandag 1435-1505 1.-4.trinn Fenstad 600* 

Barnedans * onsdag 1345-1415 4.trinn Neskollen 600* 

Barnedans * onsdag 1420-1450 1. trinn Neskollen 600* 

Barnedans * onsdag 1500-1530 2.trinn Neskollen 600* 

Barnedans * torsdag 1450-1520 3.trinn Neskollen 600* 

Barnedans * onsdag 1610-1640 1.-4.trinn Skogbygda 600* 

Barnedans * onsdag 1645-1715 1.-4.trinn Skogbygda 600* 

Jazz/showdans torsdag 1550-1640 5.-7.trinn Nes Arena 1240 

jazz/showdans ungdom torsdag 1650-1740 fra 8.trinn Nes Arena 1240 

Kompani jr. (audition) mandag 1730-1830 5.-7. trinn Årnes gml skole 1490 

Kompani  (audition) mandag 1840-2010 fra 8.trinn Årnes gml skole 1490 

Allkultur 

Kudamudra* mandag 1420-1505 1.-4.trinn Årnes b. sk.  1000* 

Kudamudra* mandag 1515-1600 1.-4.trinn Årnes b. sk.  1000* 

Kudamudra* tirsdag 1345-1430 1.-4.trinn Auli 1000* 

Kudamudra* tirsdag 1445-1530 1.-4.trinn Auli 1000* 

Kudamudra* tirsdag 1615-1700 1.-4.trinn Framtun 1000* 

Kudamudra* torsdag 1600-1645 1.-4.trinn Fjellfoten 1000* 

Teater 

Mikroteater torsdag 1730-1845 fra 5. trinn Årnes, sted ik avklart 1240 

Mikroteater torsdag 1900-2015 fra 5. trinn Årnes, sted ik avklart 1240 

Miniteateret (audition) torsdag 1730-1900 fra 8. trinn Årnes gml skole 1490 

Visuell kunst, tegne- og maleskolen 

Gruppe 1 tirsdag 1600-1715 fra 8.trinn Årnes gml skole 1490 

Gruppe 2 tirsdag 1730-1900 fra 4.trinn Årnes gml skole 1490 

Gruppe 3 tirsdag 1915-2030 fra 4.trinn Årnes gml skole 1490 

 

Kulturskolen holder til på Årnes Gamle skole i Årnes sentrum, men har også undervisning på 

de fleste skolene i kommunen.  

Påmelding gjøres digitalt via  www.nes.kommune.no ( Du finner kulturskolen under «kultur, 

idrett og fritid»). Her ligger også oversikt over tilbudene og informasjon om priser.  

Undervisningen starter i uke 35/ 36. Søkere mottar informasjon om oppstart på e-post. 
Enkelte tilbud har venteliste, opptak gjøres fortløpende når det er ledig plass.  

Nes kulturskole, kulturskolen@nes-ak.kommune.no , Tlf: 66 10 41 50. 

Følg oss gjerne på facebook og instagram 

http://www.nes.kommune.no/
mailto:kulturskolen@nes-ak.kommune.no

