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Velkommen til

Holbæk Kulturskole er for alle kommunens
børn og unge, der ønsker at være kreative
med musik og billedkunst. Måske drømmer du
om at blive god til at spille på et instrument.
Måske drømmer du om at være kreativ med
billedkunst og animation.
På Holbæk Kulturskole får du mulighed for
at have det sjovt med andre, få nye venner,
bruge din fantasi, udvikle dig fagligt og menneskeligt, eksperimentere og fordybe dig.
På Holbæk Kulturskole tror vi på, at du kan
udvikle dig og dygtiggøre dig inden for dit
fag. Vi tror også på, at vi, gennem æstetiske
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og kreative processer, kan udvikle os som
mennesker. Det gør vi, når vi leger og spiller
sammen. Vi lærer at indgå i forpligtende
fællesskaber og samskabe.
Vi har tilbud for alle i alderen 0-25 år, og på
de kommende sider kan du læse om vores fag
og aktiviteter.
Hvis du har yderlige spørgsmål, er du altid
velkommen til at kontakte os.
Vi ses på
Holbæk Kulturskole
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HOLD 0-10 ÅR

MUSIKALSK BABYBRUNCH

FAMILIERYTMIK

Til musikalsk babybrunch byder vi på nybagte boller, økologiske pølser og rygende
varm kaffe, toppet med rasleæg, remser
og smukke sange. Vi starter med babyrytmik kl. 10.00 med basis for stjernestunder,
med smil, lyksalig pludren (gylp på trøjen
i de vilde lege), og næsten 75% garanti for
trætte babyer, der giver plads til at nyde
en lækker brunch og hyggeligt selskab
bagefter.

På aldersopdelte hold skaber vi hver uge en
musikalsk oplevelse for dig og dit barn. Vi
skal synge, lege, danse, hoppe, kravle og
meget mere. Vi skal både synge en blanding
af gamle og nye sange, remser og sanglege. Vi skal spille på små instrumenter
og lege med forskellige rekvisitter som fx
faldskærm, bamser og ærteposer. Timen
er sammensat med både vilde og stille sang
lege, og der vil være gentagelser fra gang
til gang, så alle kan være med.

Pris: 100 kr.
Følg med på Kulturskolens hjemmeside.

Pris: 2 rater á 775 kr.

MUSIKALSK VÆRKSTED
1. + 2. KLASSE
Med en legende tilgang til musikken, lærer
børnene til musikalsk værksted om rytmer,
melodi, form, klang og puls – alt sammen
grundlæggende begreber i musik. Vi synger,
spiller, skaber og leger i fællesskab, og sammen med andre værkstedshold optræder vi
til det store, årlige værkstedsprojekt.
Undervisningen er en god forberedelse til
Bare Spil i 3. klasse og instrumentalundervisning.
Pris: 4 rater á 495 kr.

Holbæk
Kultursko
le

BARE SPIL! 3. + 4. KLASSE
Et tilbud til de børn, der eventuelt har gået til Musikalsk
Værksted i 1. og 2. klasse og som er nysgerrige på at lære
at spille et instrument, men som måske ikke er sikre på,
hvilket instrument det skal være. På holdet introduceres
børnene for forskellige instrumenter f.eks: fløjte, klarinet,
violin, guitar, saxofon, m.fl. Dette kan variere alt efter,
hvilket hold man tilmelder sig. Overordnet handler det om
at vække interessen for de enkelte instrumenter og for
glæden ved at spille sammen.
Pris: 4 rater á 635 kr.
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SANG OG INSTRUMENTALUNDERVISNING

SOLOUNDERVISNING I SANG
Kulturskolens sanglærere arbejder med
bevidsthed omkring krop, vejrtrækning,
stemmebrug, musikalsk udtryk og at synge
rent og formidle en sang. Der undervises
både inden for den klassiske og den mere
rytmiske genre.
Kulturskolen har derudover forskellige kor
og projekter, du som elev gratis kan være
med i.
Priser sangundervisning::
Soloundervisning á 25 min. 4 rater á 1035 kr.
Soloundervisning á 50 min. 4 rater á 2067 kr.

INSTRUMENTAL
UNDERVISNING

MUSIKTILBUD TIL BØRN
MED SÆRLIGE BEHOV

Vi arbejder med teori, noder og hørelære,
som alt sammen skal være med til, at du
udvikler dig og bliver god til at spille på et
instrument. Senere kan du komme til at
spille i bands eller ensembler.
Vi underviser i cello, violin, blokfløjte,
tværfløjte, guitar, ukulele, elbas, klaver,
kontrabas, elguitar, trommer, sang, saxofon,
trompet, basun og klarinet.

Musik er følelsernes sprog og giver os
adgang til at kommunikere uden ord, og det
stimulerer vores sanser. Gennem forskellige musikaktiviteter kan vi styrke barnets
sociale evne og opmærksomhed. Ydermere
kan det fremme barnets initiativ-tagen,
skabe øget selvværd, selvtillid, livsglæde og
meget meget mere.
I musikundervisningen tager vi udgangspunkt i barnets eget udtryk, initiativ, lyd og
bevægelse. Vi arbejder med krop og stemme, med bevægelse og spiller på instrumenter tilpasset barnets evner.
Undervisningen foregår på små hold à 45
min eller som soloundervisning à 25 min.
Forældre kan eventuelt deltage efter behov.

Priser instrumentalundervisning:
Soloundervisning á 25 min. 4 rater á 1035 kr.
Soloundervisning á 50 min. 4 rater á 2067 kr.
Holdundervisning á 50 min., 3-4 elever.
4 rater á 635 kr.
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Billedskolen,
Holbæk
Kulturskole

KOR, BANDS OG
ENSEMBLER

I Holbæk Kulturskole mener vi,
at det er vigtigt at spille sammen
med andre børn og unge. Det er
der, man for alvor oplever glæden
ved at spille et instrument eller gå
til sang. Her er et mindre udpluk
af vores sammenspilstilbud - man
er altid velkommen til at kontakte
os, hvis man har idéer eller forslag, der ikke er nævnt her.
Holbæ
Kulturskk
o

KLASSISK SAMMENSPIL

KOR

Når du spiller et akustisk instrument, er
der rig mulighed for at spille sammen med
andre. Til sammenspil kan du bruge alt det,
du lærer i din soloundervisning. Du møder
andre, der også kan lide at spille musik. Vi
har både faste sammenspilshold og arrangerer også løbende sammenspil i mindre
grupper.

Når flere stemmer klinger sammen, lyder det
helt fantastisk. I korundervisningen får du en
grundig introduktion til sangteknik og vi lægger stor vægt på det fælles, klanglige udtryk.

RYTMISK SAMMENSPIL

Pris: 4 rater à 635 kr.

HOLBÆK GARDEN

le

STRYGERSAMMENSPIL
Når du har spillet på dit strygeinstrument
i 1-2 år, prøver vi at finde et sammenspilshold, du kan spille med i, som svarer til
det niveau, du spiller på. Du kan komme til
at spille sammen med andre strygere som
violin, bratsch, cello eller kontrabas og
eventuelt træblæsere.

Holbæk Kulturskole samarbejder med
Holbæk Garden. Flere af musikunderviserne
fra Kulturskolen underviser Gardens dygtige
elever. Holbæk Garden er for drenge og
piger i alderen 8-30 år. Der er plads til alle.
Du kan følge
med i Gardens
aktiviteter på
deres Facebook-side.

Pris: 4 rater à 247 kr.

Holbæ
Gardenk

Med tiden som du dygtiggør dig, har vi et
strygeorkester på et højere niveau, som du
kan spille med i. Det er sjovt og lærerigt at
spille sammen med andre, og man får nye
venner som også interesserer sig for klassisk
musik.

Vi har rytmiske sammenspilshold for elever
på alle niveauer: begyndere, let øvede og
de mere erfarne. Vi spiller musik indenfor
genrer som f.eks. pop, rock, jazz, hip-hop eller funk. Elever på alle slags instrumenter og
sang kan være med. Der er mulighed for, at
eleverne kan spille andres numre eller være
med til at skrive sange og melodier selv.
Kom og spil med andre, der også er vilde
med musik.
Pris: 4 rater à 635 kr.

BARE SPIL! 5. + 6. KLASSE
Et sammenspilstilbud for de lidt større børn,
som gerne vil være i et band og spille på
forskellige instrumenter. Her er det okay at
være nybegynder - bare man synes, det er
sjovt at spille sammen med andre.
Pris: 4 rater à 635 kr.

Pris: 4 rater à 635 kr.
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BILLEDKUNST OG
ANIMATION

UNG KUNST

Billedskolen tilbyder holdundervisning
til børn og unge i alderen 6 – 18 år.
I et kunstnerisk inspirerende miljø
udforskes og afprøves forskellige teknikker og materialer indenfor tegning,
maleri, skulptur, fotografi, installation,
animation og film.
Vi arbejder med klassiske såvel som
samtidskunstneriske udtryk og vores
tilgang er ofte eksperimenterende og
procesorienteret.
Eleverne bliver præsenteret for kunstens og animationens billedsprog og
trænes dermed både i at se på billeder
samt udtrykke sig gennem billeder.
Hver sommer udbydes der spændende
og sjove sommer kunst- og animations
camps, hvor børn og unge på tværs af
alder kan fordybe sig en hel uge fuld
af kreativitet, skaberglæde og social
hygge sammen med nye venner.
Billedskolens forskellige hold deltager
ofte i projekter udenfor kulturskolen og
hver sæson afsluttes med en udstilling.

Er for dig, der gerne vil arbejde sammen
med andre unge og være medbestemmer
af undervisningsindholdet. Du kan vælge
at blive Unge Ambassadør og tilrettelægge
event for dine venner. På Ung Kunst har du
muligheden for at dyrke dine egne, kreative
ideer og dygtiggøre dig indenfor dine kunstneriske interesser.
Vi arbejder eksperimenterende og i proces.
Kunsten, den moderne og samtidskunsten
vil løbende blive inddraget i undervisningen
som inspiration og afsæt for dit billedskabende arbejde.
Du er med til at planlægge vores halvårlige
kunstture til København og omegn for at
opleve kunsten på museer, i kunsthaller og
på gallerier, hvortil en lille brugerbetaling
i form at transportudgifter må påregnes.
Vores kunstture afrundes gerne med et hyggeligt “after-kunst-cafébesøg”.
Ung Kunst samarbejder med BGK-uddannelsen på Kunsthøjskolen, som vi planlægger et
besøg hos i løbet at sæsonen. Der arbejdes
med fælles projekter og udstillinger i huset
og ude i byen.
Pris: 4 rater à 635 kr.

Billedsk
Holbæk olen,
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BILLEDKUNST OG
ANIMATION

Nyt
hold

PINGO OG PICASSO

DET POETISKE VÆRKSTED

FILM

Vi udforsker forskellige udtryksformer indenfor animation, med særlig vægt på tegne- og
flyttefilmsteknikken. Vi arbejder og tegner
både i hånden og på Ipad.
Du vil også blive undervist i klassisk tegning
i form af øvelser indenfor de forskellige tegneteknikker. Du får indblik i karakterdesign
og filmfortælling hovedsagelig via produktion af egne små tegne- og flyttefilm. Vi
kommer til at have en eksperimenterende og
undersøgende tilgang til opgaverne, og der
vil være fokus på at styrke den enkelte elevs
eget personlige udtryk.

I Det Poetiske Værksted arbejder vi
kreativt med forskellige genbrugsmaterialer.
Værkstedet er et gratis tilbud til børn og
voksne, der har lyst til at gå på opdagelse
i et sanseligt univers fyldt med gamle ting,
der kan vække fantasi og erindring. Værk
stedet har åbent onsdage fra kl. 14-17.

I den kommende sæson kan du melde dig
til vores nye tilbud i film. På filmholdet
lærer du om filmens dramaturgi og udvikler værktøjer og metoder til selv at kunne
producere kortfilm. Vægten ligger på den
indholdsmæssige side.

Det Poetiske Værksted er et samarbejde
mellem Holbæk Kulturskole og Æglageret.
Bemærk: Gruppebesøg skal aftales med
Æglageret.

FAMILIEVÆRKSTEDER

Pris: 4 rater à 635 kr.

Et sted
til
fordybe fantasi,
l
skaberg se og
læde

Nyt
hold

Her arbejder børn og deres voksne sammen
i et værksted. Opgaverne varierer indenfor
flere genrer i billedkunsten. Værkstederne
tilbydes som weekendforløb og strækker
sig over 3 – 4 weekends fordelt på 3 – 4
måneder.

BILLEDKUNST OG FILM
På dette hold beskæftiger vi os med
tegning, maleri, billedkomposition, byg og
andre udtryksformer indenfor billedkunst,
som kan relatere sig til filmmediet. Desuden
får du indblik i, hvordan du bygger en filmfortælling op via egne små filmproduktioner.
Pris: 4 rater à 635 kr.
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Har du talent? Drømmer du om at stå på
en scene, eller sitrer det i dine fingre for
at skrive? Banker dit hjerte måske for
billedkunstens eller musikkens verden?
Så handler Talent Holbæk om dig.
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Du kan læse mere på www.talentholbæk.dk

UNG MUSIK
Alle unge musikere, producere og sangere
mellem 15-20 år kan søge ind på Ung Musik,
uanset hvilken ungdomsuddannelse du evt.
går på eller hvad du iøvrigt er beskæftiget
med.
Det forventes, at du i forvejen modtager
undervisning i sang eller på dit hovedinstrument/laptop - eller på anden måde arbejder
seriøst omkring musik. Undervisningen foregår på Stenhus Gymnasium en gang
om ugen. Der vil være workshops indenfor
relevante emner og genrer med aktuelle
gæstelærere og musikere. Disse vil ofte være
på weekenddage og foregå bl.a. på Musikhus
Elværket eller Holbæk Kulturskole.

UNG FILM
Ung Film er et forløb, hvor du skal lære
dig selv at kende som filmfortæller. Det er
ikke en teknisk uddannelse, hvor vi nørder
kameraer, specialeffekts og klippeteknik. Her
arbejder vi med dig som skaber og undersøger, hvad det er du har lyst til at fortælle
via filmmediet. Vi starter ud med at arbejde
med dokumentar. Det bliver konfronterende
og undersøgende. Med tiden vil jeg lade
jeres lyst guide forløbet. I er fremtiden og
jeg skal gøre mit bedste for at hjælpe jer på
jeres vej.
Undervisningen foregår på Stenhus Gymnasium hver onsdag efter skoletid. Der vil
være opgaver som skal udføres og arbejdes
på i løbet af ugen. Der kommer i løbet af
året nogle workshops i weekenden, hvor vi
laver større projekter eller dykker ned i et
område.

TALENTARBEJDE
Talent Holbæk er en del af Kulturministeriets talentkommuneprojekt, der er sat i
gang for at guide unge kunstneriske talenter mellem 15 – 25 år frem mod en levevej
inden for det kunstneriske område. Hver eneste dag arbejder vi for, at unge kan
mødes på tværs af kunstarter i et kreativt, inspirerende og ambitiøst fællesskab.
Som ung i Holbæk Kommune vil du derfor møde en lang række talenttilbud
– herunder de fire grundkurser; billedkunst (BGK), skrivekunst (FGK), scenekunst
(SGK), musik (MGK), der har til formål at hjælpe dig med at udvikle og udforske
dit talent.

MGK

SGK

På MGK vil du ikke blot udvikle dig som
musiker – du vil også blive forberedt på,
hvordan du kan skabe en fremtid inden
for den musiske verden. Du kommer til at
opstarte projekter som f.eks. festivaler eller
drive arrangementer i samarbejde med ungdomsskoler, gymnasier eller andet, så du kan
bidrage til lokalmiljøet – og samtidig få en
fornemmelse af, hvordan du styrer et projekt
fra start til slut.

SGK er et grundkursus i scenekunst. Undervisningen foregår på Holbæk Drama College,
hvor du bliver undervist af professionelle
teaterfolk, der kan hjælpe dig mod en fremtid inden for branchen. For at gå på Holbæk
Drama College, skal du være indskrevet som
elev på Stenhus Gymnasium med dramatik
på B-niveau.

BGK

FGK

BGK står for Billedkunstnerisk Grundkursus
og er et grundkursus for dig, der brænder for
at udtrykke dig visuelt. Her vil du blive ført
gennem kunstens verden og afprøve forskel
lige medier og udtryksformer.

FGK er et grundkursus i skrivekunst, hvor du
lærer at forholde dig til dine – og andres –
tekster og udvikle dig som skribent. Du får
lov til at nørde og nørkle med dine tekster,
men du bliver også en del af et stærkt
skrivefællesskab, hvor man giver brugbar
feedback på hinandens tekster.

Undervisningen finder sted på Danmarks
største og ældste kunstskole, Kunsthøjskolen
i Holbæk.

Du kan læse mere på www.talentholbæk.dk
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HVAD LAVER
VI ELLERS?

SAMARBEJDE I HOLBÆK
KULTURSKOLE

ANDRE ARRANGEMENTER
I KOMMUNEN

Vi har ansvaret for driften af tre vigtige
kulturhuse i kommunen: Musikhus Elværket,
Værftet og Kulturkasernen. Koncerter og
aktiviteter i husene er primært drevet af
foreninger og frivillige, samtidig bruges
særligt Elværket til afholdelse af elevkoncerter og elevudstillinger.

Vi elsker at have en finger med i spillet og
vise alle vigtigheden af musik og kunst.
Derfor er vi også ansvarlige for at arrangere
forskellige arrangementer i bybilledet såsom
Sankt Hans i Strandparken og Sommer
aftener i Strandparken. Vi stiller også
gerne op med forskellige aktiviteter fx på
Holbæks HavneKulturFestival SKVULP, hvor
både musik, billedkunst og BGK er repræsenteret.

Blandt de koncertaktiviteter på Elværket
som Kulturskolen har direkte ansvar for er:
FøniXensemblet og et samarbejdsprojekt
med Theatre of Voices. Begge er klassiske
ensembler på højt professionelt niveau.
Derudover faciliterer vi ”Coming Up”, hvor
unge laver koncerter med og for andre unge.
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Disse traditionsrige og berigende arrangementer er med til at øge kulturlivet i
Holbæk og skaber et lokalt sammenhold.
Det er vi meget stolte over at være en
del af.
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COMING UP
Vi faciliterer Coming Up, som er et frivilligstyret projekt startet af en gruppe unge fra
Holbæk. Målet med Coming Up er at etablere et tilbagevendende musikarrangement på
Musikhus Elværket.
Coming Up støtter op om det lokale musikliv
og har fingeren på pulsen for up coming
artister, hvis musik skal bringes ud til en
del større del af befolkningen. Coming Up
arbejder konstant for at skabe gode rammer
af høj kvalitet for deres musikere, og er
ikke bange for at give unge og uprøvede
bands en chance på scenen.

PRAKTISKE
INFORMATIONER

EKSEMPLER PÅ
LEKTIONSLÆNGDE
OG PRISER

KULTURSKOLENS
AFDELINGER

INSTRUMENTALUNDERVISNING/
SANG (36 uger)

Gl. Ringstedvej 32e, 4300 Holbæk

Eneundervisning
25 min. pr. uge.
Pris 4.140,Betaling i 4 rater á kr. 1.035,50 min. pr. uge.
Pris 8.270,Betaling i 4 rater á kr. 2.067,50
Holdundervisning
50 min. pr. uge.
Pris 2.540,Betaling i 4 rater á kr. 635,3-4 elever pr. hold.
Tilbydes bl.a. for klaver, violin, cello
og blokfløjte.

SAMMENSPIL (36 uger)

Hold 50 min. pr. uge.
Pris kr. 2.540,Betaling i 4 rater á kr. 635,-

BILLEDKUNST (28 uger)
Hold 120 min. pr. uge.
Pris: kr. 2.540,Betaling i 4 rater á kr. 635,-

HOLBÆK

JYDERUP

Skovvejens skole afd. Jyderup

JERNLØSE

Skovvejens skole afd. Nr. Jernløse

TØLLØSE

Kildedamsskolen afd. Tølløse
Enkelte af Kulturskolens fag tilbydes lokalt
på folkeskoler. Du kan læse mere om afde
lingerne, og om hvad der foregår lokalt på
www.holbækkulturskole.dk

VI TILBYDER MUSIKALSK VÆRKSTED
FOR BØRN I 1. OG 2 KLASSE PÅ
FØLGENDE SKOLER:
Bjergmarkskolen
Vipperød
Svinninge
Tuse
Jyderup
Nr. Jernløse
Tølløse
Tilmeld dit barn på www.holbækkulturskole.dk
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INFO OG KONTAKT
Du kan finde flere informationer
på holbækkulturskole.dk.
Du er også velkommen til at
kontakte os på kulturskolen@holb.dk
eller på telefon 72 36 72 70.

Holbæk
Kulturskole

Billedskolen,
Holbæk
Kulturskole
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