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Välkommen till Kulturskolan i Kulturhuset tio14!
Kulturskolan har nyligen flyttat in i fantastiska lokaler i Kulturhuset tio14 
där vi tillsammans med andra verksamheter bygger en mötesplats för alla 
Falubor. Kultur och kreativitet kan stärka självkänslan hos barn och unga 
och på Kulturskolan vill vi att fler ska få upptäcka glädjen som finns i  
musik, dans, teater, konst och slöjd. Vår öppna verksamhet för de allra 
yngsta inom sång, teater och skapande är gratis och hos Naturskolan på 
Dikarbacken kan du hälsa på djuren året runt. Vi hoppas att du hittar något 
roligt som du vill göra hos oss.

Kulturskolan deltar i flera publika evenemang och arrangerar över hundra 
konserter, föreställningar och utställningar för faluborna varje år – vi ses!

Ingela Härröd-Barksjö  
Enhetschef Kulturskolan, Falu kommun
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Spela, sjung  
och dansa

Dans och musik
Vill du lära dig att spela ett instrument, vara med i en orkester eller musikal, 
sjunga i kör eller dansa? Kulturskolan har enskild undervisning och grupp-
undervisning för dig som är 3–20 år och bor i Falu kommun. 

Välj mellan dessa instrument  

 � Sång
 � Blockflöjt
 � Tvärflöjt
 � Klarinett
 � Saxofon
 � Trumpet
 � Valthorn

 � Trombon
 � Baryton
 � Slagverk
 � Fiol 
 � Altfiol
 � Cello
 � Kontrabas

 � Elbas
 � Gitarr
 � Piano
 � Harpa
 � Nyckelharpa
 � Dragspel

Vi erbjuder våra sång- och musikelever att spela i ensemble eller orkester, 
sjunga i kör, samt lektioner i musikteori utan extra kostnad.

Kan jag hyra instrument?
Du kan hyra stråk- och blåsinstrument och piano. Din musiklärare hjälper 
dig. Övriga instrument samt notmaterial får du köpa.
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Dansgrupper
3–5 år  Danslek, Mini Hop 
5–6 år  Barndans 
6–13 år  Hip Hop (åldersindelning)
7–9 år  Dansmix olika stilar
8–20 år  Showdans (åldersindelning)

Kulturskolans körer
Årskurs 1–2  Sekunden
Årskurs 3–5  Kvinten
Årskurs 6–7  Stämbandet
Årskurs 8–20 år Salta Röster

Kostnad: 150 kr/termin

Terminsavgift/Anmälan 
Undervisning i instrument, sång  
och dans kostar mellan 600 och 830 
kr/termin. Läs mer om hur och från 
vilken ålder du kan anmäla dig på vår 
hemsida. Där finns också mer detaljer 
om terminsavgifter och eventuella 
köer.

Musikalkurs 
För dig som är 12–14 år (årskurs 
6–9) och beredd att utmana dig 
själv på scen. Kursen omfattar  
lektioner i sång, dans och drama 
och sträcker sig över två terminer 
med avslutande föreställningar på 
Kulturhuset tio14 i april 2018.  
Två tillfällen varje vecka. 

Kostnad: 1 500 kr/termin.

Kulturskolans Funkisgrupper 
För barn och ungdomar med funk-
tionsvariationer och behov av
anpassat undervisningsklimat har
Kulturskolan just nu tre grupper
inom sång, dans och teater för olika
åldrar; Gullgökarna, Svängrum och
Frispel. Läs mer på hemsidan.

Missa inte Frispels stora vårshow på 
Kulturhuset tio14 varje vår!
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Spela teater, 
slöjda och 
prova olika 
konstformer

Teater, konst och slöjd

Teatergrupper
Vi arbetar med drama- och teateröv-
ningar: improvisationer, berättande, 
gestaltande och lekar i grupp. 
Teatereleverna får använda sin 
fantasi, uttrycka sig med rösten och 
kroppen, prova olika roller och träna 
på att samarbeta. Om gruppen vill 
kan det bli någon form av uppspel/
föreställning under läsåret.

Ålder: Årskurs 3–9 (åldersindelning)

Kostnad per termin: 600 kr

Konstgrupper
Utifrån samtal om olika konstverk 
hämtar vi inspiration till eget 
skapande i många olika material. 

Vi skapar enskilt och i grupp där vi 
lär och inspirerar varandra till att 
uttrycka oss på nya sätt.

Ålder: Årskurs 1–9 (åldersindelning) 

Kostnad per termin: 600 kr.

Slöjd
På Kulturhuset tio14 bygger vi som 
första Kulturskola i Sverige upp en 
helt ny slöjdverksamhet i både hårda 
och mjuka material. Under året kom-
mer vi att kunna erbjuda workshops 
i slöjd för barn och familjer – håll 
utkik på hemsidan och på facebook.
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Övrig verksamhet  
(gratis)

Kulturskolans verksamhet för de yngsta 
Kulturskolans öppna verksamhet för de yngsta (från 3 år) är ett tillfälle för 
föräldrar/vuxna och barn att skapa och uppleva tillsammans med våra kulturpe-
dagoger på Kulturhuset tio14. Syskon får så klart följa med.

För dagar och tider följ Kulturskolan på facebook eller se vår hemsida. 

Färg och formlek 
Vi läser saga, sjunger och provar 
färger vid staffliet och skapar i olika 
material.

Sagolek 
Saga, lek och lite sång - vi ger oss 
ut på äventyr i sagans och fantasins 
värld.

Festlig fredag 
Fira in fredagen med Kulturskolan 
genom sång, teater, lek och ska-
pande.

Plats: Kulturhuset tio14

Babysång (0-18 månader)
Kom och sjung, rimma och ramsa 
tillsammans med din bebis.

Plats: Stadsbiblioteket 

Kulturskolan gästar även biblioteken 
med aktiviteter för de minsta på 
vissa dagar, helger och lov.
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Falu internationella kör
För barn och vuxna från olika länder 
som vill sjunga tillsammans:  
Onsdagar kl 18.00–19.30 på  
Kulturhuset tio14.

Kulturskolan Pop up 
Kulturskolan har fått extra pengar 
från statens Kulturråd för att nå 
nya målgrupper. Under året poppar 
Kulturskolan upp på flera fritids och 
andra platser där barn och unga 
bland annat får prova på att dansa, 
sjunga och spela instrument.

Kulturskolans dag
Varje år bjuder Kulturskolan in till 
öppet hus där du kan prova på olika 

instrument, dans, teater, konst, 
slöjd, lyssna på Kulturskolans elever 
och mycket mer. Lördag 14 april 
2018 kl 11.00–13.30.

Kulturskolans on Tour 
Kulturskolan har även verksamhet 
på helger och skollov och vi deltar i 
flera av Faluns olika evenemang som 
Granny Goes Street, Kulturnatten, 
Å-festen och Nationaldagsfirandet.

Kultur i skolan
Kulturskolan har även verksamhet i 
förskola och grundskola, och ett tätt 
samarbete med gymnasiets estetiska 
program inom musik.

Naturskola för allmänheten
Falu Naturskola bedriver en peda-
gogisk djurhållning med flera olika 
lantrasdjur som hålls i det kommu-
nala kulturlandskapet på Dikarback-
en. Där finns rödkulleko, linderöds-
grisar, finullsfår och jämtget.

Hälsa på hos djuren
Du är välkommen att besöka djuren 
året runt. Kulturlandskapet är skyl-
tat och fritt att ströva i med vissa 
begränsningar.

Vi firar djurens jul
Det har blivit en tradition att Falu 
Naturskola tillsammans med Dikar-
backsföreningen firar Djurens jul.

Söndagen den tredje advent  
kl 11.00–14.00 bjuder vi på en rad 
olika aktiviteter för barn.

Kom och fira Mors dag
Sista söndagen i maj kl 11.00–14.00 
firar Falu Naturskola och Dikarbacks-
föreningen Mors dag. I hagarna har 
vi kultingar, lamm, kalvar och deras 
mammor.
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Ett hus för alla
Kulturhuset tio14 är centralt placerad vid Faluån (i före detta Folkets hus) 
nära allmänna kommunikationer och stadens övriga utbud. Lokalerna i 
 Kulturhuset tio14 är även tillgängliga för studieförbund, föreningar och 
övriga arrangörer. Här finns allt från små grupprum till replokaler och en stor
scen där det finns möjlighet att sätta upp både små och stora produktioner. 
Mer info och kontaktuppgifter hittar du på kulturhusettio14.se

Nästa steg
Under 2018 fortsätter arbetet med att skapa ett komplett kulturhus. 
 Visionen är ett lustfyllt och öppet kulturhus i Falun där människor i alla 
åldrar ska känna sig välkomna och kunna träffas. I nästa etapp byggs bland 
annat en välkomnande entré och utrymmen för dans, konserter och kultur-
möten i alla former. Naturligtvis ska det även finnas möjlighet att njuta 
något ät- eller drickbart tillsammans.

FRAMTIDENS  
KULTURARENA

Kulturhuset tio14

Kulturskolan på plats
Första etappen av Kulturhuset tio14 är nu klar och kulturskolan har 
flyttat in i ändamålsenliga lokaler för lärande i till exempel slöjd, musik, 
teater och drama. Här finns även kontors- och mötesrum för de som 
arbetar i huset.

Ungdomscoacherna peppar och stöttar
I Kulturhuset tio14 finns även Ungdomscoacherna. Alla ungdomar mellan 
13 och 25 år kan med deras hjälp arrangera ett evenemang eller skapa 
ett projekt; i Kulturhuset tio14 eller på annan plats. Det är alltid ung-
domarnas egna idéer och önskemål som styr. Håll utkik efter workshops 
och träffar på instagramkontot @ungdomscoacherna.



Kontakt Kulturskolan
Telefon: 023-830 00
E-post: kontaktcenter@falun.se
Hemsida: falun.se/kulturskolan
Besök: Kulturhuset tio14, Teatergatan 5

facebook.com/kulturskolanfalun

Anmälan Kulturskolan
Fyll i anmälningsformuläret på hemsidan. 
Vi tar kontakt med dig när du får en plats hos oss! 
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