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Visjon 

Sentralt for det etiske grunnsynet i kulturskolen er 

troen på at vi kan bidra til å utjevne sosiale forskjel-

ler, gi opplevelser som bedre gir mennesket grunn-

lag for utforsking og selvrealisering.  

Tilrettelegge for at tanker, drømmer, konsentrasjon, 

kreativitet og samarbeid får gode vekstvilkår.  

Utvikle selvtillit, skape nettverk og samhørighet.  

Oppleve mestring og glede, som igjen vil gi en høy-

ere livskvalitet og et bedre fundament for å møte 

samfunnets krav og utfordringer. 
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Info om kulturskolen 



Vi gir tilbud om undervisning i korpsinstrumen-

tene: 

Fløyte, klarinett, saksofon, trompet/kornett, alt-

horn, baryton, trombone og tuba, samt slagverk 

 

Strykeinstrumenter: fiolin, bratsj og cello 

 

Piano/keyboard  

 

Rockeverksted/enkeltundervisning på: gitar, 

bass, keyboard og slagverk. I bandsammenheng 

tar vi også inn vokalister. 

 

Drama/Teater 

 

Musikkbarnehage for 4-5 åringer 

 

Kunstskole 

 

Barnekor 

 

Dans/Ballett 

 

Torader/trekkspill 

 

Sang 

 

Kulturskolens tilbud 2016/17 

Påmelding 

Du kan søke elektronisk fra kommunens  

hjemmeside, Kulturskolens Facebookside 

(knappen ”Registrer deg”), 

eller ved å finne denne  adresse: 

noringebu.speedadmin.dk/tilmelding# 

 

Priser for skoleåret 16/17: 

Enkeltundervisning 38 uker i året: 3042,- 

Gruppeundervisning: 2513,- 

Materialavgift for kunstskolen/Instrumentleie: 

Kr 335,- 

Søskenmoderasjon: 25% for barn nr 2 og 50% 

for barn 3 eller flere. Ingen fleraktivitetsmode-

rasjon. 

Hvis du vil vite mer, gå til det elektroniske  

søknadsskjemaet og les mer om våre aktiviteter 

og vilkår, eller ring rektor Erik Wang  

tlf 40673526. 

 

 

 

 

 

Litt om Ringebu kulturskole: 

 

Kulturskolen ble opprettet i 1979.  

I løpet av årene har vi vokst til 5 lærerårsverk 

og ca 200 elever, som er i underkant av 40% 

av grunnskoleelevene i kommunen. 

Kulturskolen holder til på Kaupanger, midt i 

sentrum av Ringebu. 

 

. 

Kulturskolen er også ansvarlig for  

dirigentene i skolekorpset, Ringebu  

musikkforening, Fåvang musikkforening, 

Vox Vaala og Ringebu sangkor. 

 

Søknadsfrist er 1.juni hvert år. 

Det er bare å ta kontakt  ellers i året også, så 

ser vi om vi kan  gi tilbud eller sette søker på 

venteliste. 


