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Inspirationsvecka
2021
22/2-26/2

Kostnadsfritt

Sjöbo kulturskola
Bjuder in till en digital inspirationsvecka!
22/2- 26/2
I år infaller Kulturskolans inspirationsvecka på sportlovet vecka 8. Vi erbjuder dig möjligheten att anmäla dig till en annorlunda inspirationsvecka!
Vi lärare på Kulturskolan har satt ihop ett spännande program att ta del
av. Som vanligt kan man välja flera aktiviteter under denna vecka.

Välkommen att vara med!

Anmälan till respektive lärare. Se kontaktuppgifter vid varje aktivitet.

För vem: Barn och unga 6-19 år som är elever på kulturskolan
Tid: Vecka 8 2021, se tid vid varje aktivitet.
Plats: Digital plattform.

Kostnad: Kostnadsfritt. Alla aktiviteter är gratis att delta i!

Det är mycket viktigt att du lämnar in din anmälan senast fredagen
den 12 februari.
Du kontaktas av läraren senast tisdagen den 16 februari.

Hoppas du hittar något som du är nyfiken på!

Innehåll - sammanställning av
inspirationsveckans alla aktiviter
Endast för kulturskolanselever: orange
För alla barn i kommunen: grön
Måndag

Tisdag

KL. 09.00 – 16.00 ”Bli bättre på”- kurs

Kl. 09.00 – 16.00 ”Bli bättre på”-kurs

Kl. 09.00 – 16.00 Musescore
- musikprogrammet som är gratis.

Kl. 09.00 – 16.00 Musescore musikprogrammet som är gratis.

Kl. 10.00-16.00 Dagens quiz från
kulturskolan

Kl. 10.00-16.00 Dagens quiz från
kulturskolan

Kl. 10.00 – 12.00 Musikteori 1

Kl. 10.00 -12.00 Musikteori 2

Kl. 10.00 – 11.30 Sång och komp!

Kl. 10.00 – 14.00 Skriv en egen låt
- låtskrivarkurs

Kl. 11.00 -12.00 Ta hand om dina
trummor
Kl. 11.00 – 11.30 Dockteater
Blentarps bibliotek
Kl. 12.00 – 12.30 Dockteater
Sjöbo bibliotek
Kl. 13.00 – 13.30 Dockteater
Vollsjö bibliotek
Kl. 13.00 - 15.00 Sektionsspel för
träblåsare
Kl. 14.00 – 14.30 Dockteater
Lövestad bibliotek
Kl. 14.00 – 14.45 Peter och vargen,
del 1
Kl. 14.00 – 14.45 Sugen på att spela
trummor?
Kl. 14.00 – 15.30 Sång och komp!
Kl. 16.00 – 17.00 Spela och spekulera

Kl. 11.00 – 12.00 Dockteaterverkstaden
Kl. 11.00 – 12.00 Digitalt musikskapande
Kl. 13.00 – 15.00 Sektionsspel för
brassblåsare
Kl. 13.00 – 13.45 Peter och vargen,
del 2
Kl. 14.00 – 14.45 Sugen på att spela
trummor?
Kl. 15.00 – 16.00 Dockteaterverkstaden
Kl. 15.00 – 15.30 Hitta på tangenten

Onsdag
Kl. 09.00 – 16.00 ”Bli bättre på”-kurs
Kl. 09.00 – 16.00 Musescore
- musikprogrammet som är gratis.

Kl. 10.00-16.00 Dagens quiz från
kulturskolan
Kl. 10.00 – 12.00 Musikteori 3
Kl. 11.00 - 12.00 Spoken word
Kl. 11.00 – 11.30 Hitta på tangenten
Kl. 13.00 – 14.30 Ungas berättelser
Kl. 13.00 -13.30 Hitta på tangenten
Kl. 13.00 – 13.45 Nyfiken på träverk
14.00 – 14.45 Peter och vargen, del 1
14.00 – 14.45 Nyfiken på
brassinstrument
Kl. 16.00 - 17.00 Spela och spekulera

Torsdag
Kl. 09.00 – 16.00 ”Bli bättre på”-kurs

Kl. 10.00 – 12.00 Musikteori 4
Kl. 11.00 - 12.00 Spoken word
Kl. 13.00 – 14.30 Ungas berättelser
Kl. 14.00 – 14.45 Peter och vargen, del
2
Kl. 15.00 – 16.00 Dockteater - berättelsen
Kl. 15.00-15.40 Sjung! Rösten &
sångteknik
Kl. 16.00 – 17.00 Spela och spekulera

Fredag
Kl. 09.00 – 16.00 ”Bli bättre på”-kurs
Kl. 09.00 – 16.00 Musescore
- musikprogrammet som är gratis.

Kl. 09.00 – 16.00 Musescore

Kl. 10.00-16.00 Dagens quiz från
kulturskolan

- musikprogrammet som är gratis.

Kl. 10.00-16.00 Stråk-quiz

Kl. 10.00-16.00 Dagens quiz från
kulturskolan

10.00-16.00 Gitarr- quiz

Kl. 10.00 – 11.00 Dockteater - berättelsen
Kl. 10.00 – 14.00 Skriv en egen låt
- låtskrivarkurs

10.00 – 11.00 Dockteater - dockan
15.00 – 16.00 Dockteater - dockan

Måndag
”Bli bättre på”-kurs
Vill du göra något som du inte hinner med på din spellektion? Bli snabbare i notläsning? Bli bättre på att läsa och spela rytmer? Förstå enkel musikteori?
Anmäl dig då till denna kurs, så hjälper jag dig.
Vi kan ha flera lektioner v. 8 och bestämmer tiden så det passar dig. Vi gör det tillsammans!
Anmälan: kerstin.bengtsson@sjobo.se
Plattform: Google meet
Antal: max 3 deltagare per grupp
Dag och tid: måndag 45 min-pass någonstans mellan kl. 09.00 – 16.00

Musescore-musikprogrammet som är gratis
Musescore är ett musikprogram där du kan skriva noter, göra arrangemang och en
mängd av andra grejer. Kursen är för dig som aldrig jobbat med Musescore-programmet. Du måste ha en dator att jobba på och ha laddat ner Musescore på denna, Vi gör allt så enkelt som möjligt så att du hänger med hela tiden. Vi kan ha flera
lektioner under v.8 och bestämmer tiden så det passar dig.
Anmälan: kerstin.bengtsson@sjobo.se
Plattform: Google meet
Antal: max 2 deltagare per grupp
Dag och tid: måndag/45 min-pass någonstans mellan kl.09.00 – 16.00

Kulturskolans Quiz
Måndag kl. 10.00 under vecka 8 lägger Sjöbo Kulturskola ut ”Dagens Quiz”.
Här ställs frågor om allt som kan kopplas till Kulturskolan.
Om du har alla rätt på Quizet kan du hämta ut en liten vinst på Kulturskolan.
Du hittar Quizet på Sjöbo Kulturskolas hemsida.
https://www.se/utbildning-och-barnomsorg/kulturskola/
Har du några frågor så maila: kerstin.bengtsson@sjobo.se

Musikteori 1
Vad heter tonen? I denna kurs ska vi gå igenom tonernas namn, hur man skriver
och ser noter samt en liten koll på vad förtecken och klaver gör i musiken. Kursen
kommer att utgå från Peter Mikkolas bok Musikteori !. Boken finns på länk som du
får när du har anmält dig.
Anmälan: paul.andersson@sjobo.se
Plattform: Google meet
Antal: max 12 deltagare
Dag och tid: måndag kl. 10.00 – 12.00
Förkunskap: musikteori 1

Sång och komp!
Visste du att många av de mest spelade låtarna bara innehåller 4 ackord? I denna
kurs går vi igenom de vanligaste ackordföljderna i pop-rock-genren och spelar låtar
där de finns. Du väljer om du vill gå kursen med gitarr eller piano-inriktning. I slutet
av kursen får du med dig ett häfte med låtar/ ackord och komp-förslag. Denna kurs
passar också dig som vill gå kursen ”skriv din egen låt”. Kursdeltagarna måste ha
tillgång till piano eller gitarr. Du måste även ha grundläggande instrument-kunskaper.
Anmälan: moa.widing@sjobo.se eller fredrik.ohlsson@sjobo.se
Plattform: Google Classroom/ Google meet
Antal: max 12 deltagare
Dag och tid: måndag kl. 10.00 – 11.30

Ta hand om dina trummor
Denna kurs kommer att handla om hur du byter skinn, smörjer gänger, stämmer
trummor och lite allt möjligt annat som kan vara bra att kunna om man spelar på
akustiska trummor. Det är mycket mekanik som ska funka för att det ska bli ett bra
sound och en kul känsla när man spelar. Jag har tillbringat åtskilliga timmar med
stämnyckeln i handen och har även jobbat i trumaffär så jag har hyfsat mycket att
dela med mig av.
Anmälan: johan.melen@sjobo.se
Plattform: Google meet
Dag och tid: måndag kl. 11.00 -12.00
Förkunskaper: Det är lämpligt att du spelar trummor och har ett akustiskt trumset.
Digitala trummor sköter ju sig själv. Föräldrar eller andra vuxna är också välkomna!
Låter detta intressant så anmäl dig till denna kurs på sportlovet.

Dockteater
Skapa din egen fe!
Du hämtar din egen fepåse, 8 delar med beskrivning och sätter ihop din fe hemma
hos dig!
Anmälan: margareta.waldemarsson-ringheim@sjobo.se
Ålder: årskurs 1-2
Antal: begränsat
Utlämningsställe: entrén till våra bibliotek
Dag och tid: måndag kl. 11.00 – 11.30 Blentarps bibliotek

Dockteater
Skapa din egen fe!
Du hämtar din egen fepåse, 8 delar med beskrivning och sätter ihop din fe hemma
hos dig!
Anmälan: margareta.waldemarsson-ringheim@sjobo.se
Ålder: årskurs 1-2
Antal: begränsat
Utlämningsställe: entrén till våra bibliotek
Dag och tid: måndag kl. 12.00 – 12.30 Sjöbo bibliotek

Dockteater
Skapa din egen fe!
Du hämtar din egen fepåse, 8 delar med beskrivning och sätter ihop din fe hemma
hos dig!
Anmälan: margareta.waldemarsson-ringheim@sjobo.se
Ålder: årskurs 1-2
Antal: begränsat
Utlämningsställe: entrén till våra bibliotek
Dag och tid: måndag kl. 13.00 – 13.30 Vollsjö bibliotek

Sektionsspel för träblåsare
Flöjt, oboe, fagott, klarinett och saxofon.
Under början av vårterminen har vi gått igenom några musikstycken för blåsorkestern. Nu tänkte jag att vi ska träffas via länk och prata lite om styckena och pröva att
spela våra stämmor tillsammans med en orkester.
Anmälan: paul.andersson@sjobo.se
Plattform: Google meet
Antal: max 12 deltagare
Dag och tid: måndag kl. 13.00 -15.00

Dockteater
Skapa din egen fe!
Du hämtar din egen fepåse, 8 delar med beskrivning och sätter ihop din fe hemma
hos dig!
Anmälan: margareta.waldemarsson-ringheim@sjobo.se
Ålder: årskurs 1-2
Antal: begränsat
Utlämningsställe: entrén till våra bibliotek
Dag och tid: måndag kl. 14.00 – 14.30 Lövestad bibliotek

Peter och vargen, del 1
En spännande saga med musik av Sergej Prokofjev.
På första delen lyssnar och tittar vi på en fin video och får inspiration till del 2.
Anmälan: gabriella.rismondo-ferm@sjobo.se
Plattform: Google meet
Antal: max 10 deltagare
Ålder: från 6 år
Dag och tid: måndag kl. 14.00 – 14.45

Sugen på att spela trummor?
Eftersom vi befinner oss i en pandemi så går det inte att ha en fysisk förevisning av
trumspelandets ädla konst. Jag visar därför via Google meet hur det går till när man
spelar trummor hos mig på Kulturskolan.
Anmälan: johan.melen@sjobo.se
Plattform: Google meet
Dag och tid: måndag kl. 14.00 – 14.45
Förkunskaper: Du behöver inga förkunskaper men däremot vara lite nyfiken på
trummor och slagverk.

Sång och komp!
Visste du att många av de mest spelade låtarna bara innehåller 4 ackord? I denna
kurs går vi igenom de vanligaste ackordföljderna i pop-rock-genren och spelar låtar
där de finns. Du väljer om du vill gå kursen med gitarr eller piano-inriktning. I slutet
av kursen får du med dig ett häfte med låtar/ ackord och komp-förslag. Denna kurs
passar också dig som vill gå kursen ”skriv din egen låt”. Kursdeltagarna måste ha
tillgång till piano eller gitarr. Du måste även ha grundläggande instrument-kunskaper.
Anmälan: moa.widing@sjobo.se eller fredrik.ohlsson@sjobo.se
Plattform: Google Classroom/ Google meet
Antal: max 12 deltagare
Dag och tid: måndag kl. 14.00 – 15.30

Spela och spekulera
Pianisten Hans Pålsson berättar om olika klassiska kompositörer. Vi gör en virtuell
resa till kompositörernas hemstad och land. Unga musiker bjuder oss på vackra och
spännande konserter.
Anmälan: gabriella.rismondo-ferm@sjobo.se
Plattform: Google meet
Antal: 4 – 6 deltagare
Dag och tid: måndag kl. 16.00 – 17.00

Tisdag
”Bli bättre på”-kurs
Vill du göra något som du inte hinner med på din spellektion? Bli snabbare i notläsning? Bli bättre på att läsa och spela rytmer? Förstå enkel musikteori?
Anmäl dig då till denna kurs, så hjälper jag dig.
Vi kan ha flera lektioner v. 8 och bestämmer tiden så det passar dig. Vi gör det tillsammans!
Anmälan: kerstin.bengtsson@sjobo.se
Plattform: Google meet
Antal: max 3 deltagare per grupp
Dag och tid: tisdag 45 min-pass någonstans mellan kl. 09.00 – 16.00

Musescore-musikprogrammet som är gratis
Musescore är ett musikprogram där du kan skriva noter, göra arrangemang och en
mängd av andra grejer. Kursen är för dig som aldrig jobbat med Musescore-programmet på. Vi gör allt så enkelt som möjligt så att du hänger med hela tiden.
Vi kan ha flera lektioner under v.8 och bestämmer tiden så det passar dig.
Anmälan: kerstin.bengtsson@sjobo.se
Plattform: Google meet
Antal: max 2 deltagare per grupp
Dag och tid: tisdag/45 min-pass någonstans mellan kl. 09.00 – 16.00

Kulturskolans Quiz
Tisdag kl. 10.00 under vecka 8 lägger Sjöbo Kulturskola ut ”Dagens Quiz”
Här ställs frågor om allt som kan kopplas till Kulturskolan.
Om du har alla rätt på Quizet kan du hämta ut en liten vinst på Kulturskolan.
Du hittar Quizet på Sjöbo Kulturskolas hemsida.
https://www.se/utbildning-och-barnomsorg/kulturskola/
Har du några frågor så maila: kerstin.bengtsson@sjobo.se

Musikteori 2
Hur funkar en skala?
Denna kurs bygger vidare på delkurs 1 och nu går vi igenom hur olika diatoniska
och kromatiska skalor fungerar. Samt hur förtecken påverkar en ton eller en hel skala.
Anmälan: paul.andersson@sjobo.se
Plattform: Google meet
Antal: max 8 deltagare
Dag och tid: tisdag kl. 10.00 -12.00
Förkunskap: Musikteori 1

Skriv en egen låt/ låtskrivarkurs
Har du någon gång velat skriva en låt, men inte vetat hur du ska gå till väga?
Är du en van låtskrivare som behöver lite ny inspiration? Då är detta kursen för dig!
I den här kursen får du verktyg och tips på hur du kan skriva en låt på ett enkelt och
kul sätt. Målet är att du ska få komma igång med ditt skapande och hitta på egen
musik.
Anmälan: moa.widing@sjobo.se eller fredrik.ohlsson@sjobo.se
Plattform: Google classroom/Google meet
Antal: max 10 deltagare (eleverna delas in i en förmiddags-grupp och en eftermiddags-grupp utifrån förkunskaper/ålder)
Dag och tid: tisdag kl. 10.00 – 14.00 (inkl. pauser)

Dockteater- verkstaden
Välkomna att hälsa på i dockteaterverkstaden
En rundvandring bland tyger, rundstavar och knapplådor!
Vad behöver man i en verkstad när man vill göra dockor och rekvisita till en föreställning?
Anmälan: margareta.waldemarsson-ringheim@sjobo.se
Plattform: Google meet
Antal: upp till 8 deltagare
Dag och tid: tisdag kl. 11.00 – 12.00

Digitalt musikskapande
Denna kurs riktar sig till dig som vill använda digitala hjälpmedel för att skapa din
musik. Jag kommer att sitta i studion på Kulturskolan och via stream visa hur du kan
använda t ex Bandlab, Garageband och Logic för att spela in din musik.
Anmälan: johan.melen@sjobo.se
Plattform: Google meet.
Dag och tid: tisdag kl. 11.00 – 12.00
Förkunskap: Inga förkunskaper behövs. Däremot intresse och nyfikenhet!

Sektionsspel för brassblåsare
Horn, trumpet, trombon och tuba
Under början av vårterminen har vi gått igenom några musikstycken för blåsorkester. Nu tänkte jag att vi ska träffas via länk och prata lite om styckena och pröva att
spela våra stämmor tillsammans med en orkester.
Anmälan: paul.andersson@sjobo.se
Plattform: Google meet
Antal: max 12 deltagare (blir vi många delar vi upp gruppen)
Dag och tid: tisdag kl. 13.00 – 15.00
Förkunskaper: övningar till ”Cool Moose”

Peter och vargen, del 2
Fortsättning från del 1.
Ta fram papper och färger och måla till den vackra musiken.
Bilderna kommer att visas längre fram på en liten utställning.
Anmälan: gabriella.rismondo-ferm@sjobo.se
Plattform: Google meet
Antal: upp till 10 deltagare
Ålder: från 6 år
Dag och tid: tisdag kl. 13.00 – 13.45

Sugen på att spela trummor?
Eftersom vi befinner oss i en pandemi så går det inte att ha en fysisk förevisning av
trumspelandets ädla konst. Jag visar därför via Google meet hur det går till när man
spelar trummor hos mig på Kulturskolan.

Anmälan: johan.melen@sjobo.se
Plattform: Google meet
Dag och tid: tisdag kl. 14.00 – 14.45
Förkunskaper: Du behöver inga förkunskaper men däremot vara lite nyfiken på
trummor och slagverk.

Dockteater- verkstaden
Välkomna att hälsa på i dockteaterverkstaden
En rundvandring bland tyger, rundstavar och knapplådor! Vad behöver man i en
verkstad när man vill göra dockor och rekvisita till en föreställning?
Anmälan: margareta.waldemarsson-ringheim@sjobo.se
Plattform: Google meet
Antal: upp till 8 deltagare
Dag och tid: tisdag kl. 15.00 – 16.00

Hitta på tangenten
För dig som har spelat piano i minst en termin och vill bli säkrare och snabbare på
att hitta tonerna.
Anmälan: gabriella.rismondo-ferm@sjobo.se
Plattform: Google meet
Antal: 3 deltagare
Ålder: alla är välkomna
Dag och tid: tisdag kl. 15.00 – 15.30

Spela och spekulera

Pianisten Hans Pålsson berättar om olika kompositörer. Vi gör en virtuell resa till
kompositörernas hemstad och land. Unga musiker bjuder oss på vackra och spännande konserter.
Anmälan: gabriella.rismondo-ferm@sjobo.se
Plattform: Google meet
Antal: 4 -6 deltagare
Ålder: från 12
Dag och tid: tisdag kl. 16.00 – 17.00

Onsdag
”Bli bättre på”-kurs
Vill du göra något som du inte hinner med på din spellektion? Bli snabbare i notläsning? Bli bättre på att läsa och spela rytmer? Förstå enkel musikteori?
Anmäl dig då till denna kurs, så hjälper jag dig.
Vi kan ha flera lektioner v. 8 och bestämmer tiden så det passar dig. Vi gör det tillsammans!
Anmälan: kerstin.bengtsson@sjobo.se
Plattform: Google meet
Antal: max 3 deltagare per grupp
Dag och tid: onsdag 45 min-pass någonstans mellan kl. 09.00 – 16.00

Musescore-musikprogrammet som är gratis
Musescore är ett musikprogram där du kan skriva noter, göra arrangemang och en
mängd av andra grejer. Kursen är för dig som aldrig jobbat med Musescore-programmet. Du måste ha en dator att jobba på och ha laddat ner Musescore på denna, Vi gör allt så enkelt som möjligt så att du hänger med hela tiden. Vi kan ha flera
lektioner under v.8 och bestämmer tiden så det passar dig.
Anmälan: kerstin.bengtsson@sjobo.se
Plattform: Google meet
Antal: max 2 deltagare per grupp
Dag och tid: onsdag/45 min-pass någonstans mellan kl. 09.00 – 16.00

Kulturskolans Quiz
Onsdag kl 10.00 under vecka 8 lägger Sjöbo Kulturskola ut ”Dagens Quiz”
Här ställs frågor om allt som kan kopplas till Kulturskolan.
Om du har alla rätt på Quizet kan du hämta ut en liten vinst på Kulturskolan.
Du hittar Quizet på Sjöbo Kulturskolas hemsida.
https://www.se/utbildning-och-barnomsorg/kulturskola/
Har du några frågor så maila: kerstin.bengtsson@sjobo.se

Musikteori 3
Vad är en tonart?
I denna kurs tittar vi på olika tonarter i moll och dur. Vi kollar mer på hur förtecknen
fungerar och går även igenom kvintcirkeln.
Anmälan: paul.andersson@sjobo.se
Plattform: google meet
Dag och tid: onsdag kl. 10.00 – 12.00
Förkunskap: musikteori 1 och 2

Spoken word
Ett roligt och annorlunda sätt att göra sig hörd på!
Vi testar på Spoken Word som är en form av estradpoesi.
Ett annorlunda och roligt sätt att framföra dina berättelser, dikter eller åsikter på.
Vi jobbar tillsammans i gruppen med din text och övar sedan uppläsning med rytm
och hur man framställer det så att man fångar publiken!
Anmälan: malin.bennborn@sjobo.se
Plattform: Google meet
Antal: max 8 deltagare
Dag och tid: onsdag kl. 11.00 - 12.00

Hitta på tangenten
För dig som har spelat piano i minst en termin och vill bli säkrare och snabbare på
att hitta tonerna.
Anmälan: gabriella.rismondo-ferm@sjobo.se
Plattform: Google meet
Antal: 3 deltagare
Ålder: alla är välkomna
Dag och tid: onsdag kl. 11.00 – 11.30

Ungas berättelser
Hur kan just min historia bli berättad så att så många som möjligt vill höra den?
Vi skriver texter tillsammans och över oss på att framföra den för varandra i gruppen. Sedan ska vi med hjälp av rörlig bild förstärka texten. Vi jobbar i Imovie och lär
oss hur bilder stärker orden.
I denna kurs fokuserar vi på den rörliga bilden som en förstärkning av din berättelse.
Det är bra om man är någorlunda van vid Imovie eller liknande.
Klippen kan komma att läggas upp på Sjöbo Kulturskolas youtubekanal samt Facebook.
Anmälan: Malin.bennborn@sjobo.se
Plattform: Google meet
Antal: max 8 deltagare
Dag och tid: onsdag kl. 13.00 – 14.30

Hitta på tangenten
För dig som har spelat piano i minst en termin och vill bli säkrare och snabbare på
att hitta tonerna.
Anmälan: gabriella.rismondo-ferm@sjobo.se
Plattform: Google meet
Antal: 3 deltagare
Ålder: alla är välkomna
Dag och tid: onsdag kl. 13.00 -13.30

Nyfiken på träverk
En kurs för dig som vill spela ett instrument men inte riktigt har bestämt dig för vilket.
Vi ses på nätet så berättar jag lite kring de olika träblåsinstrumenten, flöjt, oboe, klarinett, fagott och saxofon.
Anmälan: paul.andersson@sjobo.se
Plattform: Google meet
Antal: max 12 deltagare
Dag och tid: onsdag kl. 13.00 – 13.45

Peter och vargen, del 1
En spännande saga med musik av Sergej Prokofjev.
På första delen lyssnar och tittar vi på en fin video och får inspiration till del 2.
Anmälan: gabriella.rismondo-ferm@sjobo.se
Antal: max 10 deltagare
Ålder: från 6 år
Dag och tid: onsdag kl.14.00 – 14.45

Nyfiken på brassinstrument
En kurs för dig som vill spela ett instrument men inte riktigt har bestämt dig för vilket.
Vi ses på nätet så berättar jag lite kring de olika brassinstrumenten, valthorn, trumpet, trombon och tuba.
Anmälan: paul.andersson@sjobo.se
Plattform: Google meet
Antal: max 12 deltagare
Dag och tid: onsdag kl. 14.00 – 14.45

Spela och spekulera
Pianisten Hans Pålsson berättar om olika klassiska kompositörer. Vi gör en virtuell
resa till kompositörernas hemstad och land. Unga musiker bjuder oss på vackra och
spännande konserter.
Anmälan: gabriella.rismondo-ferm@sjobo.se
Plattform: Google meet
Antal: 4 – 6 deltagare
Ålder: från 12 år
Dag och tid: onsdag kl. 16.00 - 17.00

Torsdag
”Bli bättre på”-kurs
Vill du göra något som du inte hinner med på din spellektion? Bli snabbare i notläsning? Bli bättre på att läsa och spela rytmer? Förstå enkel musikteori?
Anmäl dig då till denna kurs, så hjälper jag dig.
Vi kan ha flera lektioner v. 8 och bestämmer tiden så det passar dig. Vi gör det tillsammans!
Anmälan: kerstin.bengtsson@sjobo.se
Plattform: Google meet
Antal: max 3 deltagare per grupp
Dag och tid: torsdag 45 min-pass någonstans mellan kl. 09.00 – 16.00

Musescore-musikprogrammet som är gratis
Musescore är ett musikprogram där du kan skriva noter, göra arrangemang och en
mängd av andra grejer. Kursen är för dig som aldrig jobbat med Musescore-programmet. Du måste ha en dator att jobba på och ha laddat ner Musescore på denna, Vi gör allt så enkelt som möjligt så att du hänger med hela tiden. Vi kan ha flera
lektioner under v. 8 och bestämmer tiden så det passar dig.
Anmälan: kerstin.bengtsson@sjobo.se
Plattform: Google meet
Antal: max 2 deltagare per grupp
Dag och tid: torsdag/45 min-pass någonstans mellan kl. 09.00 – 16.0

Kulturskolans Quiz
Torsdag kl. 10.00 under vecka 8 lägger Sjöbo Kulturskola ut ”Dagens Quiz”
Här ställs frågor om allt som kan kopplas till Kulturskolan.
Om du har alla rätt på Quizet kan du hämta ut en liten vinst på Kulturskolan.
Du hittar Quizet på Sjöbo Kulturskolas hemsida.
https://www.se/utbildning-och-barnomsorg/kulturskola/
Har du några frågor så maila: kerstin.bengtsson@sjobo.se

Dockteater- berättelsen
Vad ska vi göra? Vi besöker verkstaden!
Historien eller dockan först? Litteratur och tips om hur man bygger upp en föreställning.
Anmälan: margareta.waldemarsson-ringheim@sjobo.se
Plattform: Google meet
Antal: max 8 deltagare
Dag och tid: torsdag kl. 10.00 – 11.00

Skriv en egen låt/ låtskrivarkurs
Har du någon gång velat skriva en låt, men inte vetat hur du ska gå till väga?
Är du en van låtskrivare som behöver lite ny inspiration? Då är detta kursen för dig!
I den här kursen får du verktyg och tips på hur du kan skriva en låt på ett enkelt och
kul sätt. Målet är att du ska få komma igång med ditt skapande och hitta på egen
musik.
Anmälan: moa.widing@sjobo.se eller fredrik.ohlsson@sjobo.se
Plattform: Google classroom/Google meet
Antal: max 10 deltagare (eleverna delas in i en förmiddags-grupp och en eftermiddags-grupp utifrån förkunskaper/ålder)
Dag och tid: torsdag kl. 10.00 – 14.00 (inkl. pauser)

Musikteori 4
Intervall – avstånd mellan tonerna
I denna sista och fjärde delkurs tittar vi på olika intervall, alltså avståndet mellan 2
toner. Vad är ett stort intervall och varför heter tredjetonen ters? Vi kikar också på
enkel ackordsuppbyggnad.
Anmälan: paul.andersson@sjobo.se
Plattform: Goggle meet
Antal: max 8 deltagare
Dag och tid: torsdag kl. 10.00 – 12. 00
Förkunskap: Musikteori 1 – 3

Spoken word
Ett roligt och annorlunda sätt att göra sig hörd på!
Vi testar på Spoken Word som är en form av estradpoesi.
Ett annorlunda och roligt sätt att framföra dina berättelser, dikter eller åsikter på.
Vi jobbar tillsammans i gruppen med din text och övar sedan uppläsning med rytm
och hur man framställer det så att man fångar publiken!
Anmälan: malin.bennborn@sjobo.se
Plattform: Google meet
Antal: max 8 deltagare
Dag och tid: torsdag kl. 11.00 - 12.00

Ungas berättelser
Hur kan just min historia bli berättad så att så många som möjligt vill höra den?
Vi skriver texter tillsammans och övar oss på att framföra den för varandra i gruppen. Sedan ska vi med hjälp av rörlig bild förstärka texten.
Vi jobbar i Imovie och lär oss hur bilder stärker orden.
I denna kurs fokuserar vi på den rörliga bilden som förstärkning av din berättelse.
Det är bra om man är någorlunda van vid Imovie eller liknande.
Klippen kan komma att läggas upp på Sjöbo Kulturskolas youtubekanal samt Facebook.
Anmälan: Malin.bennborn@sjobo.se
Plattform: Google meet
Antal: max 8 deltagare
Dag och tid: torsdag kl. 13.00 – 14.30

Peter och vargen, del 2
Fortsättning från del 1. Ta fram papper och färger och måla till den vackra musiken.
Bilderna kommer att visas längre fram på en liten utställning.
Anmälan: gabriella.rismondo-ferm@sjobo.se
Plattform: Google meet
Antal: upp till 10 deltagare
Ålder: från 6 år
Dag och tid: torsdag kl. 14.00 – 14.45

Dockteater- berättelsen
Vad ska vi göra? Vi besöker verkstaden!
Historien eller dockan först? Litteratur och tips om hur man bygger upp en föreställning.
Anmälan: margareta.waldemarsson-ringheim@sjobo.se
Plattform: Google meet
Antal: max 8 deltagare
Dag och tid: torsdag kl. 15.00 – 16.00

Sjung! Rösten & sångteknik
Tycker du det är roligt att sjunga och vill veta mer om hur rösten fungerar?
I den här kursen får du lära dig om rösten och sångteknik. Du får prova sånguppvärmning och lära dig olika sångövningar. Kom och sjung!
Anmälan: moa.widing@sjobo.se
Plattform: Google meet
Antal: max 4 deltagare
Dag och tid: torsdag kl. 15.00-15.40

Spela och spekulera
Pianisten Hans Pålsson berättar om olika klassiska kompositörer. Vi gör en virtuell
resa till kompositörernas hemstad och land. Unga musiker bjuder oss på vackra och
spännande konserter.
Anmälan: gabriella.rismondo-ferm@sjobo.se
Plattform: Google meet
Antal: 4 -6 deltagare
Ålder: från 12 år
Dag och tid: torsdag kl. 16.00 – 17.00

Fredag
”Bli bättre på”-kurs
Vill du göra något som du inte hinner med på din spellektion? Bli snabbare i notläsning? Bli bättre på att läsa och spela rytmer? Förstå enkel musikteori?
Anmäl dig då till denna kurs, så hjälper jag dig.
Vi kan ha flera lektioner v. 8 och bestämmer tiden så det passar dig. Vi gör det tillsammans!
Anmälan: kerstin.bengtsson@sjobo.se
Plattform: Google meet
Antal: max 3 deltagare per grupp
Dag och tid: fredag 45 min-pass någonstans mellan kl. 09.00 – 16.00

Musescore-musikprogrammet som är gratis
Musescore är ett musikprogram där du kan skriva noter, göra arrangemang och en
mängd av andra grejer. Kursen är för dig som aldrig jobbat med Musescore-programmet. Du måste ha en dator att jobba på och ha laddat ner Musescore på denna, Vi gör allt så enkelt som möjligt så att du hänger med hela tiden. Vi kan ha flera
lektioner under v.8 och bestämmer tiden så det passar dig.
Anmälan: kerstin.bengtsson@sjobo.se
Plattform: Google meet
Antal: max 2 deltagare per grupp
Dag och tid: fredag/45 min-pass någonstans mellan kl. 09.00 – 16.00

Kulturskolans Quiz
Fredag kl. 10.00 under vecka 8 lägger Sjöbo Kulturskola ut ”Dagens Quiz”
Här ställs frågor om allt som kan kopplas till Kulturskolan.
Om du har alla rätt på Quizet kan du hämta ut en liten vinst på Kulturskolan.
Du hittar Quizet på Sjöbo Kulturskolas hemsida.
https://www.se/utbildning-och-barnomsorg/kulturskola/
Har du några frågor så maila: kerstin.bengtsson@sjobo.se

Stråk-Quiz
Testa dina kunskaper om stråkinstrument.
Du hittar Quizet på Sjöbo Kulturskolas hemsida.
Om du har alla rätt på Quizet kan du hämta ut en liten vinst på Kulturskolan.
Har du några frågor så maila: kerstin.bengtsson@sjobo.se

Gitarr-Quiz
Testa dina kunskaper om stränginstrument.
Du hittar Quizet på Sjöbo Kulturskolas hemsida.
Om du har alla rätt på Quizet kan du hämta ut en liten vinst på Kulturskolan.
Har du några frågor så maila: fredrik.ohlsson@sjobo.se

Dockteater-dockan
Dockparad i verkstaden! Vi hälsar på i verkstaden och får träffa alla möjliga sorters
dockor. Vi får också ta del av genom böcker hur det ser ut i andra länder där man
spelar dockteater. Olika tekniker och aktiva dockspelare i Sverige idag.
Anmälan: margareta.waldemarsson-ringheim@sjobo.se
Plattform: Google meet
Dag och tid: fredag kl. 10.00 – 11.00

Dockteater-dockan
Dockparad i verkstaden! Vi hälsar på i verkstaden och får träffa alla möjliga sorters
dockor. Vi får också ta del av genom böcker hur det ser ut i andra länder där man
spelar dockteater. Olika tekniker och aktiva dockspelare i Sverige idag.
Anmälan: margareta.waldemarsson-ringheim@sjobo.se
Plattform: Google meet
Dag och tid: fredag kl. 15.00 – 16.00

