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På eskilstuna.se/kulturskolan kan du boka lediga kursplatser 
och göra intresseanmälan till intressanta kurser.

Vi har kurssläpp tre gånger om året, men fler kurser kan till-
komma under pågående termin. Du kan boka lediga platser 
under hela terminen. Du hittar information på vår hemsida 
om aktuella datum för kurssläpp. 

För anmälan, kontaktuppgifter, kostnad och hyra av
instrument, se sista sidan.

Anmälan
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Välkommen till
Eskilstuna kulturskola!

Här får du som är 5-20 år och folkbokförd i Eskilstuna kommun 
möjligheter till eget skapande, nya intressen och många möten.
Välj på kurser inom dans, film, konst & hantverk, musik, musikal
och teater.

Välkommen till oss för att hitta nya fritidsintressen eller kanske
en livslång passion. Här kan du utvecklas utifrån dina intressen
och ambitioner, hitta nya vänner och bli riktig bra på något.
Eller prova på så många olika ämnen du vill!

Den som vill får många tillfällen att stå på scen eller delta i
utställningar. Vi har nybörjarkurser, fortsättningskurser och
avancerade kurser med välutbildade lärare.

Här kan du läsa mer om oss: facebook: @Eskilstunakulturskola
 instagram: @eskilstunakulturskola



ÖPPEN KULTURSKOLA
Öppen kulturskola är gratis och du behöver inte ha några
förkunskaper! Alla är välkomna, ingen anmälan krävs.

Du får tillsammans med kulturskolans erfarna pedagoger prova på bild,
animation, dans, hantverk, teater, sång, instrument, att skapa egen musik
och mycket mera. 

Öppen kulturskola finns på flera skolor och mötesplatser i Eskilstuna, för aktuell 
information, se: eskilstuna.se/kulturskolan. 

ÄMNESKURSER PÅ KULTURSKOLAN
Bokas i kurskatalogen på eskilstuna.se/kulturskolan.

På följande sidor kan du se vilka kurser och ämnen som finns att anmäla sig till.

Kultur & musiklek
Här får du på ett lekfullt sätt upptäcka flera av kulturskolans
ämnen i grupper på ca 10 barn, ledda av två av kulturskolans
erfarna lärare.

Prova på till exempel på rytmik, sång, blåsinstrument,
stråkinstrument, piano, dans och teater.
För dig som är 4-6 år.

ÄMNESKURSER

KOSTNADS-
FRITT!



Konst & hantverk
På våra kurser inom konst och hantverk kan du lära dig 
allt från att teckna till att smida i järn. Och mycket mer. 

Du får möjlighet att delta på vernissage, ställa ut det du 
skapat och ibland delta i större samarbeten med andra 
ämnen och elever från hela kulturskolan. Vi har kurser 
där du får:

• Teckna och måla
• Skulptera i olika material
• Arbeta med lera
• Smide i järn
• Trycka med olika tekniker
• Arbeta med animation

Dans
Här får du lära dig dansteknik i olika dansstilar, improvi-
sation och koreografi. Du utvecklar din rörelseförmåga 
och din förmåga att uttrycka dig med hjälp din kropp.

Vi har kurser för alla åldrar i olika dansstilar. Är du upp
till 10 år och vill testa olika dansstilar så är dansmix
något för dig. Vi undervisar bland annat i:

• Hiphop
• Jazz
• Modern dans/Contemporary
• Streetdance
• Dansproduktion 



Sång & kör
Om du vill sjunga så finns det många olika kurser att välja mellan. Ge-
mensamt för alla sångkurser, oavsett om det är opera eller pop, är att
du får utvecklas utifrån dina individuella intressen och förutsättningar.

• Arabisk sång
• Auditionskurs
• Ensemblesång
• Solosång  - med genreinriktning eller individuellt upplägg

Att sjunga i kör är en häftig känsla och på Eskilstuna kulturskola finns
körer för alla åldrar, både för dig med sångvana och för nybörjare.
Alla våra körer är kostnadsfria!

• Sångfåglarna - från det år du fyller 7 år
• Tonhöjdarna - från det år du fyller 10 år
• Our Voices - från det år du fyller 13 år 

Låtskriveri och musikproduktion 
Vi går igenom grunderna i låtskriveri: ackord, text och att skapa arrange-
mang. Vi anpassar lektionerna utifrån dina förkunskaper och vad du vill 
fokusera på. Vi har kurser både för dig som vill skapa musik digitalt eller
i singer/songwritertradition, välj mellan:

• Musikproduktion  - iPads/Macbook, ingen utrustning krävs
• Musik i dator   - PC, ingen utrustning krävs
• Låtskriveri 

Musikal
Musikal är sång, dans och teater i en härlig blandning. Du får under våra 
musikalkurser prova på alla tre ämnena men har även möjlighet att välja 
inriktning. Vi arbeta med manus, egenskrivet eller en känd musikal. 

• Musikal - från det år du fyller 10 år.
• Musikal - från det år du fyller 14 år.  



Teater och film
Oavsett om du står på en scen eller bakom kameran så handlar det om
att berätta en historia! På kulturskolans teaterkurser får du genom enkla 
och roliga dramaövningar och improvisationstekniker träna din fantasi, 
kreativitet, samspel och kommunikationsförmåga. Om gruppen vill så 
arbetar vi mot föreställning med allt vad det innebär med kostym, ljus
och rekvisita.

Från lekfulla kameraövningar till att klippa den färdiga filmen – och allt 
där emellan. På våra filmkurser får du möjlighet att stå både bakom och 
framför kameran. Vi arbetar med kameran som uttrycksmedel och med 
att berätta en historia med rörlig bild. Våra teater- och filmkurser är ål-
dersindelade och vi arbetar utifrån gruppens önskemål.

• Teater
• Teaterlek

Instrument
Kulturskolan har kurser i de flesta instrument och musikstilar. Du får ut-
veckla ditt intresse tillsammans med skickliga lärare som kan undervisa i 
allt från pop, rock, jazz och klassisk musik.

Undervisningen sker enskilt eller i grupp. De flesta instrument kan du 
börja spela från 7 eller 9 år. Om du är yngre än så, eller har svårt att välja 
instrument, kan du börja någon av våra musiklekgrupper.

Vi har undervisning i runt 25 instrument, titta på eskilstuna.se/kulturskolan 
och hitta ditt favoritinstrument. Eller upptäck ett som du inte visste fanns! 
Vi har också många orkestrar, ensembler och rock- och popgrupper.

• Fagott
• Fiol
• Gitarr
• Klarinett
• Kontrabas
• Mandolin
• Oboe
• Oud

• Piano
• Saxofon
• Slagverk/trummor
• Trombon
• Trumpet
• Tvärflöjt
• Ukulele
• Valthorn

• Altfiol
• Baryton
• Bastuba
• Blockflöjt
• Cello
• Dragspel
• Elbas
• Elgitarr

• Film
• Animation



Kostnad
Terminskurser 550 kr/termin

Alla våra orkestrar, körer och ensemble är det gratis att vara med i.

  

Instrumenthyra
Eskilstuna kulturskola hyr ut dragspel, fiol, cello, kontrabas, tvärflöjt,
klarinett, saxofon, oboe, fagott, trumpet, trombon, baryton, tuba,
valthorn och oud.

Hyrkostnad 300 kr/termin

Kontaktuppgifter
ESKILSTUNA KULTURSKOLA
Besöksadress: Gillbergavägen 5, Eskilstuna
Telefon: 016-710 15 16

E-post: kulturskolan@eskilstuna.se
Webb: eskilstuna.se/kulturskolan

Följ oss på: facebook: @Eskilstunakulturskola
 instagram: @eskilstunakulturskola


