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Porsgrunn kulturskole:

Høy kvalitet – stort og variert tilbud!
I Porsgrunn er vi stolte av Kulturskolen vår, som i over 32 år har gitt opplæring innenfor 

musikk, teater, dans og visuell kunst. Et høyt utdannet personale, over 800 elevplasser, og en av 
de viktigste opplærings- og kulturinstitusjoner i sin sjanger i regionen. 

Velkommen til Porsgrunn kulturskole; både barn, unge og voksne!

Denne høsten åpner vi dørene til små og store 
kulturskoleelevers huskonserter i Ælvespeilet. Både 
solister og ensembler spiller, og det er stor variasjon i 
instrumentene som blir presentert. 

• 28., 29. og 30. september
• 9., 10. og 11. november

Konsertene koster kun kr 110 for voksne 
og kr 60 for barn.

Vi anbefaler også

  - Erru døv eller?   - Erru døv eller? 
   Et humoristisk blikk på Beethoven 
   med dyktige kulturskolelærere
   22. oktober

Orkester? Orkester!
En fargesprakende orkesterkonsert med Porsgrunn 
kulturskoles barneorkester og Porsgrunn og Skien 
kulturskoles ungdomsorkester
Tidspunkt: November 
(følg med på www.elvespeilet.no)

LATE HARVEST
Kulturskolens rytmiske avdeling med band og solister
• 30. november og 1. desember

Så minner vi til slutt om Kulturskolens tradisjonsrike 
og ultrapopulære julekonsert 16. desember

Mer informasjon på www.elvespeilet.no
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Inn i musikken!

Musikk fra livets begynnelse!

Musikkstart

KORIVERDEN
De fleste har en personlig musikkhistorie som begynner med at noen 
nære voksne har lekt og sunget, bysset deg i søvn eller lekt klappele-
ker på fanget. Foreldrenes stemmer, varme og puls representerer 
trygghet for barnet og gir et godt grunnlag for gode samspill. Det 
viktigste er ikke hvordan man synger, men at man synger. 

Musikk fra livets begynnelse er et kurs for foreldre og barn (alder 
0 – ca 9 mnd). Musikk, sang, rytme, rim og regler står sentralt i 
denne kursrekka. Kursleder Ingrid Nåvik Grønlund er sang- og 
musikkpedagog, dirigent, kordirigent og sanger, og hun har et helt 
særegent lag i det musikalske møtet med de aller minste.

Påmelding innen 28.08. på tlf 35 54 72 25 (kl 09–16) eller 
epost: kulturskolen@porsgrunn.kommune.no

I samarbeid med Porsgrunn bibliotek:

Kreativt verksted

VISSTE DU AT?
• Porsgrunn kulturskole er et kom-

munalt opplæringstilbud: Et sted 
for kreativitet, læring og  
opplevelse 

• Kulturskolen har over 800 elever i 
alderen 6 – 80 år og det er et  
politisk ønske at enda flere skal få 
opplæring og opplevelser gjennom 
Kulturskolen fremover 

• Det er dokumentert at opplæring 
innenfor musikk, dans, teater og 
visuell kunst kan ha en rekke po-
sitive effekter på bl.a. konsentra-
sjon, motorikk, kognitiv utvikling, 
språkutvikling, folkehelse, trivsel 
og bolyst! 

• Kulturskolen er en av de største 
leverandørene av opplevelser i 
Porsgrunn, og skolens elever og 
lærere deltar årlig på over 50 kon-
serter, forestillinger og utstillinger 
både på Ælvespeilet, i kirker og 
festivaler, skoler, eldresentre osv. 

• Skolen ligger i tidligere Østsiden 
skole i Porsgrunn sentrum, og 
våre lærere underviser også på 
flere barneskoler 

• Kulturskolens lærere deltar aktivt 
i og gjør Grenlandregionens kunst- 
og kulturliv mer attraktivt 

• En ordinær elevplass koster 1.640 
pr halvår, og det er gode kommu-
nale ordninger for redusert pris 

• Skolen har løpende opptak: Du kan 
søke hele året om å få plass!

PÅMELDING
Porsgrunn kulturskole tilbyr opplæring innenfor 
dans, visuell kunst, teater og musikk. Løpende på-
melding. Ukentlig undervisning (avhengig av fag) på 
20-90 minutter. Vær oppmerksom på at det kan være 
venteliste på enkelte tilbud. Mer informasjon på 
www.porsgrunn.kommune.no/kulturskolen

Nye kurstilbud høsten 2020

Musikk fra livets begynnelse
Første kursdag: Fredag 04.09. kl 10.30–11.45
Kursleder: Ingrid Nåvik Grønlund
Sted: Porsgrunn bibliotek
Kursavgift: 780 kr / 8 ganger

Musikkstart
Første kursdag: Onsdag 02.09. kl 16–16.45
Lærer: Sandra vd Sandt-Schuitemaker
Sted: Porsgrunn kulturskole
Kursavgift: 1 000 kr / 12 ganger

Kreativt verksted
Første kursdag: Torsdag 03. 09. kl 18.00–20.30
Lærer: Kjersti Schrøder og Siri Sandersen
Sted: Bakgården ungdomsklubb
Kursavgift: Gratis / 12 ganger

Danseglede hele livet!
Første kursdag: Tirsdag 01.09. kl 09.30–11.00
Lærer: Tine Fossmo
Sted: Dansesalen, Porsgrunn kulturskole
Kursavgift: 1 200 kr / 12 ganger

Koriverden
Første kursdag: Torsdag 03.09. kl 12.30–14.15
Lærer: Gunn Elisabeth Sivertsen
Sted: Porsgrunn kulturskole
Kursavgift: Gratis / 12 ganger

Inn i musikken!
Første kursdag: Mandag 07.09 kl 10.00–12.00
Lærer: Morten Hagevik
Sted: Porsgrunn kulturskole
Pris: 600 kr / 5 ganger

All undervisning på Porsgrunn 
kulturskole gjøres i tråd med nasjonale 
og lokale smittevernregler og er 
løpende godkjent av kommuneover- 
legen i Porsgrunn.

Komponisten Ludvig van Beethoven begynte å miste hørselen tidlig i 
20-åra, og mesteparten av det han skapte av både vakker og drama-
tisk musikk hørte han aldri selv!

Tenk deg at din ene store lidenskap og ditt største talent er musikk, 
og at du etterhvert ikke kan høre noe av det du komponerer... Hva 
gjør dette med deg,- og hva gjør det med musikken din?

Som deltaker på dette kurset blir du tatt med inn i en verden av 
unik musikk som har fomet verdenshistorien, og du får utforske 
absolutt stillhet!

Påmelding innen 28.08. på tlf 35 54 72 25 (kl 09–16) eller 
epost: kulturskolen@porsgrunn.kommune.no

Når vi synger, lever vi på en helt annet måte. Sang er inkluderende 
og grenseoverskridende og gjennom sangen blir vi tryggere i både 
språk- og melodirytmer.

Kulturskolen og Porsgrunn voksenopplæringssenter gir fra i høst 
et kulturelt tilbud til voksne elever i Introprogrammet som også 
er åpent for andre. Koret ”Koriverden”, har som mål å debutere på 
Porsgrunns Frivillighetskonferanse i januar 2021!

Singing and fellowship, culture, voice, language and breathing: 
Join our inspirational conductor Gunn Elisabeth Sivertsen!

Påmelding innen 28.08. på tlf 35 54 72 25 (kl 09–16) eller 
epost: astrid.schoffel@porsgrunn.kommune.no

Keramikk, tegning, maling og trykk. Og matlaging!  
Kan det bli bedre?

På Kreativt verksted lærer du om materialvalg og vi jobber med 
ulike teknikker innenfor visuell kunst. Vi lærer også mer om drei-
ing og håndbygging/modellering av leire.

Du trenger ingen forkunnskaper for å være med på Kreativt verk-
sted. Kurset er tilpasset ungdom mellom 13-20 år, og det er støttet 
av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Påmelding innen 25.08. på tlf 35 54 72 25 (kl 09–16) eller 
epost: kulturskolen@porsgrunn.kommune.no

Det er lurt å ha prøvd litt forskjellig før du bestemmer deg for hva du 
har lyst til å lære mer om.

Barn fra ca 1. og 2. klasse får grunnleggende musikkopplæring 
gjennom spill, sang, lek og bevegelse. Litt noter, litt rytme og spen-
nende og utviklende musisering sammen. De blir også kjent med 
ulike instrumenter: Og kanskje finner de sitt favorittinstrument?

Musikkstart ledes av Kulturskolens egen Sandra Schuitemaker, 
som har mange års erfaring som dirigent og inspirator for unge 
musikanter.  

Påmelding innen 28.08. på tlf 35 54 72 25 (kl 09–16) eller 
epost: kulturskolen@porsgrunn.kommune.no

Danseglede hele livet!
Er du godt voksen og liker å danse? Den gode følelsen av å bevege seg 
til musikk, kjenne rytmen og det lekende uttrykket?

Etter overstrømmende positive tilbakemeldinger fra kursdelta-
kerne vinteren 2020, tilbyr vi igjen kurset Danseglede hele livet. 
Dansepedagog Tine Fossmo begeistrer med enkle bevegelser og 
dansetrinn som ikke bare gir deg glede, men også fysisk styrke, 
bedre balanse, økt smidighet og sterkere skjelett.

I tillegg er det en vitaminbombe for kropp og sjel – uansett alder.
– Hyggelig og sosialt er det også!

Påmelding innen 28.08. på tlf 35 54 72 25 (kl 09–16) eller 
epost: kulturskolen@porsgrunn.kommune.no

I samarbeid med Porsgrunn voksenopplæringssenter :

I samarbeid med Bakgården ungdomshus:


