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T i l m e l d  d i g  n u



Om Kulturskolen

Holbæk Kulturskole har tilbud til alle mellem
0-25 år, der ønsker at være kreative med
musik, kunst, film og animation. 

Vi har sæsonstart i august, men du kan altid
tilmelde dig undervisning  eller en gratis
prøvetime via hjemmesiden - også midt i
sæsonen. 

Desuden har Kulturskolen et antal
instrumenter til udlejning (dog ikke
tangentinstrumenter og trommesæt), til dig,
der vil prøve noget nyt.

Får du blod på tanden for at dykke yderligere
ned i kulturen, har vi samarbejde med
Holbæk Garden, Talent Holbæk,
FøniXensemblet og forskellige venues i
kommunen til livekoncerter og udstillinger.

Besøg vores hjemmeside og læs meget mere:
www.holbækkulturskole.dk



Er du VILD med musik eller sang? 

Så kan det være, at vores musiktilbud er lige
noget for dig. Du kan blive undervist i alverdens
klassiske og rytmiske instrumenter enten som
eneundervisning eller som hold. Du kan gå til
sang eller gå på forskellige sammenspilshold. Vi
har også undervisning i lyd og lys på vores
Teknik Crew-hold. 

Vi har kor for dig, som i forvejen er sangelev,
for dig på barsel og for dig, som er forælder til
et barn på Kulturskolen. Vi har også forskellige
helbredsorienterede hold som fx lungekor og
parkinsonkor.

Har dit barn særlige behov, tilbyder vi også
hensynstagende undervisning, hvor forældre
kan deltage efter behov. 

Efterspørger I et bestemt hold eller instrument i
lokalområdet, som vi ikke allerede udbyder, så
kontakt os på www.holbækkulturskole.dk
Så undersøger vi, om vi kan realisere ønsket.

MUSIK & SANG

Undervisning



Har du et barn mellem 0-10 år, tilbyder vi
forskellige typer holdundervisning som
Musikalsk Babybrunch, Familierytmik, Musikalsk
Værksted og Bare Spil. 

Musikalsk Værksted og Bare Spil er begge for
børn i skolealderen og finder sted på forskellige
folkeskoler i Holbæk Kommune.

Se priser, holdbeskrivelser mm. på
www.holbækkulturskole.dk 

FOR DE YNGSTE



Er du ml. 6-18 år, og interesserer du dig for
kunst, film og animation? 

På billedskoleholdene udforsker og afprøver vi
forskellige teknikker indenfor tegning, maleri,
skulptur, fotografi, installation, animation og
film. Vi arbejder med klassiske såvel som
samtids- kunstneriske udtryk, og vores tilgang
er ofte eksperimenterende og procesorienteret.  

På animationsholdene udforsker vi forskellige
udtryksformer indenfor animation, med særlig
vægt på tegne- og flytteteknikken. Vi arbejder
og tegner både i hånden og på Ipad. 

Se priser, holdbeskrivelser mm. på
www.holbækkulturskole.dk

KUNST & ANIMATION

Kunstlaboratoriet er et samarbejde mellem
Holbæk Kulturskoles billedskole og Kunst- og
Kulturhus Æglageret.

Den sidste lørdag i måneden afholdes
inspirerende familieværksteder, hvor
uddannede kunstnere fra Holbæk Kulturskole
underviser.

Hold øje med Billedskolens 
Facebookside.



www.holbækkul turskole .dk

kul turskolen@holb .dk

72 36  72  70

Tilmeld dig 
via QR-koden


