
VIL DU BLI MED I VÅR KULTURSKOLE? 
- Søknadsfrist 1. mai 2022 -

Priser pr. semester: Påmeldingsinformasjon: Kontaktinformasjon:

Eneundervisning: Informasjon om kulturskolen og påmelding:
www.e-h.kommune.no/kulturskole 
Her vil dere finne mer informasjon om de enkelte tilbudene, 
vilkår og annen viktig informasjon om kulturskolen.  
Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte og endringer  
i undervisningsdager/steder og klokkeslett.

Siri Alice Bøyum-Øvergård
konst. avdelingsleder for kulturskolen 
i Bygland, Evje og Hornnes

T: 47 64 72 90
E: siri.overgard@e-h.kommune.no

➢ 20 minutter
➢ kr. 1630,- 

Grupper:

➢ 60 minutter
➢ kr. 815,-

➢ Band:  kr.1410,-



Tilbud i kulturskolen skoleåret 2022/2023

Disiplin Målgruppe - ukedag og klokkeslett Informasjon om disiplinen

Sang -  
individuell

Barne - og  
juniorkor

Gitar, bass, 
trommer og 
band

Piano -  
individuell

Kultur- 
karusell

Korps

Målgruppe: 3. trinn og oppover
Dag: mandag-torsdag etter avtale
Undervisningssted: Evje, Byglandsfjord og Bygland

Målgruppe: 1.-3. trinn og 4.-7.trinn
Dag: tirsdager kl. 17.30-18.15 / 18.15-19.00
Undervisningssted: Evje

*Gratis tilbud skoleåret 2022/2023

Målgruppe: 3. trinn og oppover
Dag: man-, tirs- eller onsdag etter avtale
Undervisningssted: Evje; Byglandsfjord og Bygland

Målgruppe: 3.trinn og oppover
Dag: man- tirs-, ons- eller torsdag etter avtale
Undervisningssted: Evje, Byglandsfjord og Bygland

Målgruppe: 1. og 2. trinn
Evje barneskule – mandag kl. 13.25-14.25
Byglandsfjord barneskule – tirsdag kl. 12.40-13.40
Bygland skule – onsdag kl. 12.45-13.45
Hornnes barneskule – torsdag kl. 13.35-14.35

Målgruppe: 3. og 4. trinn og oppover
Dag: mandager. Undervisningssted: Evje.
Aspiranter kl. 16.30-17.15
Juniorer kl. 17.30-19.00
Hovedkorps med juniorer kl. 18.30-19.00

Eneundervisning for deg som ønsker å lære å synge. Opplæring i å bruke 
stemmen som instrument på en sunn måte, pusteteknikk, sangteknikk og 
utvikling av egen stemme. 

Kulturskolens barnekor er et trosnøytralt kor for barn som liker å synge.

Barnekor (1.-3 trinn) er et kor for de aller yngste barna. Her legges det stor 
vekt på lek og sangglede for å styrke mestringsfølelsen og gleden av å syn-
ge sammen. Repertoaret er bredt og gjerne med enkle bevegelser til.

Juniorkor (4.-7. trinn) er en naturlig fortsettelse fra Barnekor og her videre-
utvikles sanggleden og samspillet som gir en følelse av både mestring og 
samhold.

Undervisning i enkeltinstrument og i grupper/band. Før man kan spille i 
band må man ha hatt individuell undervisning ei stund.
Kulturskolen hjelper til med å sette sammen band.  

Lære å spille både etter noter, besifring og gehør innenfor et repertoar som 
strekker seg fra klassisk musikk til pop, viser og folkemusikk.  

Karusell er et gruppetilbud til de yngste, hvor barna blir introdusert for 
ulike kulturuttrykk innen kulturskolens disipliner. Målet er å gi barna en 
ukentlig kulturskoletime med smakebiter av de forskjellige estetiske fagene 
gjennom å leke med sang, rytme, drama, dans og tegning.

Har du interesse for musikk, ønsker å spille et instrument og lære å spille 
sammen med andre er korps er rett sted for deg! Vi spiller all slags musikk: 
filmmusikk, pop, rock, musikal, julemusikk m.m. Til 17. mai spiller vi marsjer. 
Du får låne instrument og uniform.
*Det er gratis å spille i korpset


