
20 

 

Kulturskolen Brønderslev Kommune 

Torvegade 5 

9700 Brønderslev 

Tlf.: 9945 5970  

Kontortid:  man-tors 9.00 - 16.00 

kontor@kulturskolen.nu 

www.kulturskolen.nu 

Følg os på  

 HER UNDERVISER VI: 
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2019/2020 
MUSIK 

BILLEDKUNST 

E-MUSIK 

VOKSENUNDERVISNING 

 

     Vil du sikre dig en plads, så tilmeld dig inden 24/5-19 
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Kulturskolelederen har ordet 
Velkommen til vores undervisningstilbud til skoleåret 2019/2020 
fra Kulturskolen ……. eller Musikskolen, som mange stadig kalder 
os. 
Ved at omdele det til alle skoleelever, håber vi, at endnu flere bli-
ver opmærksomme på det undervisningstilbud, vi har på alle sko-
ler i kommunen. 
 

Og der er mindst 4 gode grunde til at vælge undervisning i Kultur-
skolen: 
• Det er sjovt og livsbekræftende 
• Man bliver god til at samarbejde og får nye venner 
• Man udvikler kreativitet og fantasi 
• Det er for længst bevist, at musik styrker indlæring generelt. 
 

Bemærk, at du i kataloget også kan finde de til-
bud, vi tilbyder i Kulturskolens Voksenundervis-
ning, hvor vi har motto’et ”Det er aldrig for sent 
at starte med at spille musik” 

John Fuglsang 

Kulturskolens ansatte 

Musiktilbud 0-6 år 

Grundskoletilbud 6-9 år 

Musik for børn og unge op til 25 år  

Sammenspilsgrupper, kor og orkestre 

Kor  

Talentlinje 

Voksenundervisning 

Side 3 
Side 4 

Side 5 

E-musik 

Billedkunst 

Her underviser vi 

Side 8 
Side 7 

Side 9 
Side 10 

Side 11 

Side 12 

Side 16 

Side 20 

Praktiske oplysninger Side 14 
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Rytmisk sammenspil for voksne 
 
Rytmisk Sammenspil for voksne er et nyt tiltag 
på Kulturskolen i Brønderslev. Hvis du går og 
drømmer om at spille sammen med andre voks-
ne, har du her mulighed for at komme på et sam-
menspilshold. Musik har ingen alder og det er 
aldrig for sent. Vi er kede af at blive sat i bås, da 
vi kan lide meget forskelligt musik. Derfor er der 
næsten ingen grænser for, hvad vi kan finde på.  
 
Der øves hver tirsdag. 
kl. 18.-19.00 på Kulturskolen. 
Leder: Jens Fisker. 
 
PRIS: 1.100 kr. årligt. 

Brunderspillemændene 
Brunderspillemændene er for alle let øvede og 
øvede, der spiller på typiske sammenspilsinstru-
menter. Violin, guitar, harmonika, blokfløjte, kla-
ver, slagtøj m.m. 
Orkesteret spiller meget forskelligt musik: folke-
sange, viser, spillemandsmusik, klassisk samt 
popmusik. 
 
Der øves hver onsdag. 
kl. 18.30-20.00 på Kulturskolen. 
Leder: Erling Fagerberg. 
 
PRIS: 1.100 kr. årligt. 

Spil guitar/ukulele for dit barn 
eller barnebarn. 
Vi tager udgangspunkt i kendte og 
nemme børnesange, som du kan 
spille for dit barn/barnebarn.  
Undervisningen foregår på hold i en 
hyggelig atmosfære, hvor vi sammen 
får lært at spille børnesange. 
Medbring dit eget instrument. 
4-6 elever på holdet 
10 mødegange a 45 minutter 
 
PRIS: 1.100 kr.   
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Brønderslev Harmoniorkester 
Brønderslev Harmoniorkester består af om-
kring 30 træ- og messingblæsere samt slag-
tøj i alderen 14-80 år. Orkesteret spiller et va-
rieret repertoire fra Beethoven til Queen. No-
dekendskab forudsættes. 
Der øves hver tirsdag kl. 19.30-21.45 på Søn-
dergades Skole og du er velkommen til at 
komme og spille  med en aften, inden du mel-
der dig ind. Så får du indsigt i, hvem vi er. 
Leder: Mogens B. Jensen. 
Tilmelding og yderligere oplysninger:  
Kontakt formand Søren Himmelstrup, 
tlf. 9633 2339 
Vi findes også på Facebook og vore hjemme-
side er www.broenderslevharmoniorkester.dk 

Side by Side – sangkor 
Koret er for alle over 25 år, der har interesse 
for korsang og en antagelig sangstemme. I 
øjeblikket er der 42 medlemmer.  
I løbet af sæsonen er der indlagt kor-
weekend og 2 kor-lørdage. 
Koret afholder forårs- og julekoncerter + 
koncerter til enhver lejlighed. 
 
Pris: 2 x 750 kr.  Pensionister: 2 x 650 kr.  
Der øves hver tirsdag kl. 19.00-21.15 på          
Dronninglund Efterskole, Slotsgade 10,  
9330 Dronninglund. 
Dirigent: Dorthe G. Frederiksen. 
Pianist: Thomas Larsen. 
Tilmelding og yderligere oplysninger:  
Kontakt Helle Kongsgaard Pedersen, tlf. 
2969 2597 eller Johan Frey, tlf. 3027 6941 
www.sangkoretsidebyside.dk 

Café-C 
Café-C er orkesteret, hvor der er plads til 
alle instrumenter.  
Violin, blokfløjte, valdhorn, klaver og kontra-
bas er bare nogle af de instrumenter, der 
allerede er i orkesteret. Vi spiller bl.a. folke-
musik og lettere klassisk. 
 
Der øves hver tirsdag. 
kl. 17.20-18.35 på Kulturskolen. 
 
Leder: Torben Warncke. 
 
PRIS: 1.100 kr. årligt. 
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 FRISTET? SÅ FIND ALT OM TILBUDDENE PÅ VORES HJEMMESIDE 
Vores ambition med dette katalog er, at 
inspirere dig og give dig et godt indtryk 
af vores tilbud. Hvis du får lyst til ét af 
vores mange tilbud, kan du finde alle de 
praktiske oplysninger på vores hjemme-
side. Her kan du finde ud af, hvad pri-
sen for tilbuddet er, hvor undervisnin-
gen foregår, hvornår der er sæsonstart. 
 

På vores hjemmeside kan du yderligere 
følge med i Kulturskolens andre aktivi-
teter. Såsom koncerter og andre arran-
gementer.  

Besøg vores hjemmeside på: 

www.kulturskolen.nu 

 Kulturskolens ansatte: 

Anders S. Hansen Birgitte N. Villadsen 

Sven Aarhammar Torben Warncke 

Dorthe G. Frederiksen 

Ulla Dahl 
sekretær 

John Fuglsang 
Kulturskoleleder 

Rasmus Wogelius 

Rene Krone 
Souschef 

Tinne Lund 

Søren Kepler 

Torsten Pedersen 

Pia Munch 

Gitte Engen Jens Fisker Nielsen Karina Lindegaard 

Max Jalk 

Deborah Josephson 

Marie Louise  
Clemmensen 

Christel Larsen 

Trine Windbirk 

Morten Lund Larsen  Niels Bjerre Signe K. Michno 
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Musiktilbud 

0-6 ÅR 

  For børn 4-6 år - uden forælder 

For børn 1-3 år sammen med  
en forælder eller bedsteforælder 

Musikalsk Legestue     
I Musikalsk Legestue arbejder vi med kendte 
børnesange, rytmiske øvelser og bevægelses-
lege. 
Varighed: 50 min. undervisning én gang om 
ugen i 32 uger. 
Hold á 10-12 børn.  
Holdet oprettes ved min. 10 børn. 
 
PRIS: 4 rater á 229,50 kr. 

 
Sang, Spil og Bevægelse  
Undervisningen er en forberedende aktivitet, hvor bør-
nene gennem lege, sange og andre aktiviteter lærer at 
koncentrere sig, bruge deres sanser og beherske deres 
bevægelser. De synger og spiller på små rytmeinstru-
menter.  
Varighed: 50 min. undervisning én gang om ugen i 32 
uger. 
Hold á 10-12 børn.  
Holdet oprettes ved min. 10 børn. 
 
PRIS: 4 rater á 229,50 kr. 

Tilmelding  på  

www.kulturskolen.nu 

Se også tilbud til voksne 
bagerst i bladet:  
Spil  guitar for dit barn 
eller barnebarn 

 17 

 

Brønderslev Bigband 
Brønderslev Bigband er for jazzinteres-
serede unge og voksne, der spiller saxo-
fon, trompet, trombone, guitar, bas eller 
trommer. Vi spiller både traditionel og 
nyere bigband jazz. 
Bigbandet spiller på Kulturskolen hver 
tirsdag kl. 19.15-21.15 samt til koncerter. 
 
Leder: Morten Lund Sletten Larsen 
 
PRIS: 1.430 kr. årligt 

Saxofon Sammenspil 
Saxofon og andre træblæsere. 
Sammenspillet består pt. primært af saxo-
foner og en klarinet. Alle træblæsere er 
velkomne. Genren er meget blandet, lige 
fra jazz og standard til mere klassiske 
værker.  
Der øves hver anden mandag  
kl. 19.00-21.00 på Dronninglund skole.  
I alt 15 undervisningsgange 
 
Leder: Pia Munch 
 
PRIS: 1.100 kr. årligt. 

Folkekor 
Folkekoret er for alle sangglade mænd og 
kvinder. 
Koret synger nye og ældre sange og sal-
mer. 
Nodekendskab er ikke en betingelse. 
Der øves hver onsdag  
kl. 19.30-21.30 på Kulturskolen. 
 
Leder: Marie Louise Clemmensen 
 
PRIS: 880 kr. årligt. 

     Sammenspilsgrupper,  
     Kor, Orkestre for voksne 
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Kulturskolen kan tilbyde  

voksenundervisning i: 
• Cello 
• Elbas 
• Guitar (akustisk/el) 
• Keyboard 
• Klarinet 
• Klaver 
• Kontrabas 
• Messingblæs (eks. BasunTrompet/Cornet/tuba) 

• Sang 
• Saxofon 
• Slagtøj 
• Tværfløjte 
• Violin 

INSTRUMENTAL– OG SANGUNDERVISNING 
FOR VOKSNE  

     
     

MUSIK FOR HELE LIVET  

Kulturskolen er for alle, og derfor har vi også voksenundervisning under Folkeoplysningsloven. Er 
du over 25 år og brænder du stadig for musikken, eller har du bare lyst til at starte med at spille, er 
dette stedet. 

Kulturskolen tilbyder kvalificeret undervisning på en lang række forskellige instrumenter samt i vo-
res forskellige sammenspilstilbud. 

Er du fristet, så kontakt Kulturskolens kontor på 9945 5970 og hør nærmere eller tjek 
www.kulturskolen.nu 

Praktiske oplysninger: 
Sæsonen begynder i uge 35. Der undervises/spilles 30 lektioner á 20 minutter, men det er muligt 
at aftale individuel undervisning i eks. 10 lektioner á 60 minutter eller andet. 

Sæsonen slutter omkring 1. maj. 

Undervisningsafgiften betales i to rater: 1. rate i september og 2. rate i februar.  

1. rate tillægges en kopiafgift på 40 kr.   

Hvis en lærer må forsømme undervisningen, vil lektionen blive forsøgt erstattet senere eller tilbage-
betalt. 

- For dig over 25 år 

Tilmelding på  

www.kulturskolen.nu 

Har du andre instrumentønsker, så kontakt os på 
9945 5970.  

Undervisningen er 30 lektioner á 20 min.  

PRIS: 2.750 kr. årligt 

Lån af instrumenter: 

Hvis Kulturskolen har ledige instrumenter, har du 
mulighed for at leje et instrument for 450 kr. for 
hele sæsonen. Beløbet opkræves sammen med 
første rate. 

 5 

 

6-9 ÅR 

Gennem sang, spil og bevægelse bringes børnene i et 
aktivt forhold til melodi og rytme. Der arbejdes med 
sang, rytmeinstrumenter, lettere sammenspil og be-
gyndende nodelære.  

Bemærk: Der er ikke tale om instrumentalundervis-
ning til den enkelte elev.  
Musikalsk grundskole oprettes på den lokale skole, 
hvis der er elever nok.  

Musikken er med til at give barnet livsglæde og selvtil-
lid, og give succesoplevelser med kammeraterne. 
 

Varighed: 50 min. undervisning én gang om ugen i 32 
uger. 
Hold á 10-12 børn.  

Holdet oprettes ved min. 10 børn. 
PRIS: 4 rater á 242,75 kr. 

Grundskoletilbud 

Tilmelding  på  

www.kulturskolen.nu 

 

 

10 gode grunde til at gå i Musikalsk Grundskole:  

 

• Glæden ved musik og socialt samvær 

• Forberedelse til evt. senere instrument- eller 
sangundervisning 

• Lære at synge  

• Lære at synge sammen med andre 

• Sammenspil 

• Træne rytmesans 

• Motorik-træning / bevægelse til musik 

• Kendskab til forskellige instrumenter 

• Imitation af dans, sang, spil etc. 

• Lytte ind i musikken 

• Træning af koncentration 

Musikalsk grundskole 0. - 1. klasse 
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Grundskoletilbud 

6-9 ÅR 
Instrumentkarrusel 

For børn i 2. - 3. klasse  

Du kan tilmelde dig hold i: 

Lærer: Gitte Engen, Torsten Pedersen 
og Rene Krone 
Instrumenter der spilles på i løbet af 
året: Blokfløjte/Tværfløjte, Sang, E-
musik og Slagtøj. 
Tirsdag kl. 14.20 - 15.00. 

Instrumentkarrusel 
Kulturskolen tilbyder undervisning på karrusel-
hold. Det er et tilbud henvendt til elever i 2. og 3. 
klasse, hvor eleven i løbet af en sæson prøver at 
spille på flere forskellige instrumenter - en rigtig 
god idé, hvis eleven er usikker på hvilket         
instrument, han/hun skal begynde på. 

Der undervises i 36 uger.  

PRIS: 4 rater á 306 kr.  

Max antal: 6 elever - 40 min. undervisning                     
(Ved 4 elever reduceres tiden til 30 min.) 

Lærer: Søren Kepler, Marie Louise Clem-
mensen og Morten L. Larsen 
Instrumenter der spilles på i løbet af året: 
Slagtøj, Blokfløjte, Klaver og Trompet/
Cornet. 
Tirsdag kl. 16.20 - 17.00. 

Lærer: Rasmus Wogelius 
Instrumenter der spilles på i løbet af året: 
Slagtøj, Klaver, Sammenspil, Mini-guitar. 
Tirsdag kl. 15.35 - 16.05. 

Lærer: Birgitte Villadsen 
Instrumenter der spilles på i løbet af året: 
Blokfløjte, Miní-guitar, Cello og Klaver. 
Onsdag kl. 15.45 - 16.25. 

HJALLERUP 

DRONNINGLUND 

FLAUENSKJOLD 

BRØNDERSLEV 

Ø. BRØNDERSLEV  

Lærer: Rasmus Wogelius 
Instrumenter der spilles på i løbet af året: 
Slagtøj, Klaver, Sammenspil, Mini-guitar. 
Onsdag kl. 14.45 - 15.25. 

KLOKKERHOLM 

Lærer: Max Jalk 
Instrumenter der spilles på i løbet af året: 
Slagtøj, Klaver, Sammenspil, Mini-guitar. 
Mandag fra kl. 14.50 - 15.30. De
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Kopiafgift 
Alle elever skal betale afgift til Copydan. Afgiften tillægges 1. rate og udgør 40 kr. pr. elev.  

Vi afregner det samlede beløb for undervisningskopier direkte til Copydan. 

 
Søskenderabat 
Hvis søskende er tilmeldt Kulturskolen betales fuld pris for den elev, der modtager den dyreste 
undervisning. Øvrige søskende får 10% rabat.  

For at opnå rabatten skal eleverne være tilmeldt under samme betaler. 

 

Flerfagsrabat 

Modtager en elev undervisning i flere fag, ydes der 10% rabat på det billigste fag. 

 
Fravær ved sygdom m.v. 
Manglende lektioner, som ikke kan erstattes, bliver refunderet. Eventuel tilbagebetaling udbeta-
les i slutningen af juni måned til betalers nemkonto. Der ydes ikke refusion for timer, der forsøm-
mes af eleven. 
Aflysning fra Kulturskolen gives kun på SMS til de oplyste mobilnumre. 
 
Undervisningssted 
Elever i Brønderslev by undervises som hovedregel på Kulturskolen, Torvegade 5. Øvrige elever 
og forskolehold vil, i det omfang det er muligt, blive undervist på nærmeste skole. Dog kan vi  
ikke altid tilbyde undervisning i alle instrumenter på alle skoler. Ring evt. og forhør. 
 
Foto 
Forældre kan ved tilmelding vælge at give tilladelse til, at Kulturskolen må anvende fotos 
af deres barn/børn på Kulturskolens hjemmeside, Facebook-side, flyers og til pressen. 
 
Instrumenter  
Det betragtes som en forudsætning, at eleven selv er i besiddelse af et instrument. Kulturskolen 
råder dog over enkelte instrumenter, der kan lånes i én sæson og derefter lejes for 450 kr. årligt. 
Vær opmærksom på, at vi ikke udlåner/udlejer blokfløjter, guitarer, elbas, trommesæt, og key-
board/klaver.  

 

Nodemateriale 
Noder til undervisningen anskaffes i samråd med læreren og betales af eleven. Noder til       
sammenspil og kor betales af Kulturskolen.  
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   Praktiske oplysninger 

Sæsonen starter 
Torsdag den 22. august 2019. Der undervises i 38 uger (Forskolen undervises i 32 uger).  

Sæsonen slutter mandag den 22. juni 2020. 

Bemærk, at uge 1 altid er afsat til kurser for lærerne. Ugen er ikke medregnet i undervisnings-
sæsonen. 
 
Tilmelding til sæson 2019/2020 
Tilmelding sker elektronisk via vores hjemmeside. Har du ikke adgang til internettet, er du vel-
kommen til at kontakte os. Sidste rettidige tilmelding er den 24. maj 2019. Det er dog muligt at 
tilmelde sig hele året, og har vi ikke en plads, kommer dit barn på venteliste.  
 
Optagelse til Sæsonstart 
Eleven vil inden sommerferien modtage mail om optagelse i Kulturskolen. Efter sommerferien 
vil eleven få mail om tidspunkt, lærer, betaling m.m. Besked om optagelse efter sæsonstart 
sker løbende. 

 

Prøvetid 
For nye elever og elever, der begynder på et nyt instrument eller hos en ny lærer, betragtes de 
første 2 måneder som prøvetid, der skal betales for. Eventuel udmeldelse skal ske ved skriftlig 
henvendelse til Kulturskolens kontor inden prøvetidens udløb. For elever, der fortsætter på 
samme instrument og hos samme lærer, er tilmeldingen bindende for hele skoleåret og 
der sker ikke tilbagebetaling. 

 

Betaling 
Indbetalingsdatoer for musik er den 1/9 + 1/11 + 1/2 + 1/4. Indbetalingsdatoer for billedkunst er 
den 1/10 + 1/2. Girokort kommer i din e-boks. Har du oprettet betalingsaftale via PBS, modta-
ger du IKKE girokort. Beløbet trækkes automatisk på din konto.  
 
Rykkergebyr 
Kulturskolen følger Brønderslev Kommunes procedure og satser for rykkerskrivelser.  
Pt. opkræves der gebyr på 100 kr. pr. rykkerskrivelse.  
Betales der ikke inden fristens udløb, vil vi kunne udelukke dit barn fra undervisningen.    
Manglende betaling kan medføre, at kravet sendes til inddrivelse ved Skat.  
Manglende betaling vil medføre, at dit barn ikke kan optages i Kulturskolen året efter. 
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   Musik for børn og unge op til 25 år 
     Sang- og instrumentalundervisning 

Kulturskolen tilbyder både soloundervisning og 
undervisning på hold med to elever. 

Soloundervisning: 

25 min. pr. gang. 

PRIS: 4 rater á 688,50 kr. 

 
30 min. pr. gang. 

PRIS: 4 rater á 826 kr. 

 

Undervisning på hold med to elever 
i 40 min: 
PRIS: 4 rater á 603,75 kr. 
40 min. pr. gang.  

Kan der ikke oprettes hold, vil du blive 
tilbudt soloundervisning i 25 min. 

Der undervises én gang om ugen i   
38 uger. 

Du kan modtage soloundervisning i: 
• Bratsch 

• Blokfløjte 

• Cello 

• Elbas 

• Guitar (akustisk og el) 

• Keyboard 

• Klarinet 

• Klaver 

• Kontrabas 

• Messingblæs (eks. Basun/Trompet/Cornet) 

• Sang 

• Saxofon 

• Slagtøj 

• Tværfløjte 

• Ukulele 

• Violin 

• E-musik (musik på PC/tablet) 

Tilmelding på  

www.kulturskolen.nu 
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I  Kulturskolen mener vi, at det er særdeles 
vigtigt, at eleverne får rige muligheder for at 
dyrke sammenspil med andre, da dette i høj 

grad fremmer musikglæden og inspirerer til at  
arbejde videre med sit instrument. 

Holdene optræder jævnligt i forbindelse med     
arrangementer i hele kommunen og er vores an-
sigt udadtil. 
 

Deltagelse i sammenspilsgrupper og kor er gratis 
for Kulturskolens soloelever.  

 

Er du ikke soloelev på Kulturskolen, er deltager-
prisen 1020 kr. (betales i 2 rater til november og 
februar). Sammenspil begynder omkring uge 37 
og der undervises 32 gange. 

Vores soloelever har 1. prioritet til               
sammenspilsgrupperne. 

 Sammenspilsgrupper,  
 kor og orkestre  

Tilmelding på  

www.kulturskolen.nu 

Sammenspilsmuligheder  

- spørg din underviser, hvad der kan 
passe til dig! 

 
• Attitude sammenspil 

• Guitarorkester 

• Klaversammenspil - teori og teknik 

• Lotus sammenspil 

• Rytmisk sammenspil 

• Slagtøj sammenspil 

• Stryger orkester  

• Superblæserne  

• UpZite Down 
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Klokkerholm Skole 
Undervisningen foregår onsdag.  
Der undervises i 20 uger (40 lektioner).  
10 gange inden jul og 10 gange efter nytår. 
Undervisningen starter onsdag den 4/9-19  
Kl. 14.00 - 15.30. 
For elever fra 3. kl. og opefter.  
Hold af 10-12 børn. 
Holdet oprettes ved minimum 10 elever 
Underviser: Gitte Engen. 
PRIS : 2 rater á 331,50 kr. inkl. materialer.  

 
Tolstrup-Stenum Friskole 
Undervisningen foregår onsdag. Der undervises i 36 
uger (72 lektioner) 
Undervisningen starter onsdag den 28/8-19. 
Kl. 13.25 - 14.55. 
For elever fra 4. til 7. klasse. 
Hold af 10-12 børn. 
Holdet oprettes ved minimum 10 elever. 
Underviser: Christel Larsen. 
PRIS: 2 rater á 484,50 kr. inkl. materialer. 

 
Søndergades skole 
Undervisningen foregår torsdag.  
Der undervises i 24 uger (72 lektioner). 
12 gange inden jul og 12 gange efter nytår. 
Undervisningen starter torsdag den 5/9-19. 
Kl. 16.00 – 18.15. 
For elever fra 3. kl. og opefter.  
Hold af 10-12 børn. 
Holdet oprettes ved minimum 10 elever 
Underviser: Gitte Engen. 
PRIS : 2 rater á 484,50 kr. inkl. materialer. 

Nyt tilbud 
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Dronninglund skole 
Undervisningen foregår onsdag.  
Der undervises i 24 uger (72 lektioner).  
12 gange inden jul og 12 gange efter nytår.  
Undervisningen starter onsdag den 4/9-19.  
Kl. 16.00 - 18.15. 
For elever fra 3. kl. og opefter.  
Hold af 10-12 børn. 
Holdet oprettes ved minimum 10 elever 
Underviser: Gitte Engen. 
PRIS: 2 rater á 484,50 kr. inkl. materialer. 

Billedkunst er et tilbud til de børn og unge, der gerne vil gå i dybden med fle-
re kreative processer. 
Undervisningen er for børn i hele kommunen. Du kan se herunder, hvor un-
dervisningen foregår: 

   BILLEDKUNST Tilmelding på  

www.kulturskolen.nu 

- et tilbud til elever fra 3. klasse  

 
Flauenskjold skole 
Undervisningen foregår onsdag.  
Der undervises i 20 uger (40 lektioner).  
10 gange inden jul og 10 gange efter nytår. 
Undervisningen starter onsdag den 4/9-19 
Kl. 13.45 - 15.15. 
For elever fra 3. til 5. kl.  
Hold af 10-12 børn. 
Holdet oprettes ved minimum 10 elever 
Underviser: Karina Lindegaard. 
PRIS : 2 rater á 331,50 kr. inkl. materialer.  
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Børnekor i Aså: 
Fra 2. - 4. klasse. 
50 minutters undervisning i 32 uger  
Oprettes ved minimum 10 elever 
 
PRIS: 4 rater á 255 kr. 

KOR 

PopKORn II - Børnekor i Dronninglund: 
Fra 5. – 6. klasse.  
50 minutters undervisning i 32 uger.  
Oprettes ved minimum 10 elever. 
 
PRIS: 4 rater á 255 kr.  

Tilmelding på  

www.kulturskolen.nu 

PopKORn I - Børnekor i Dronninglund: 
Fra 2. – 4. klasse.  
75 minutters undervisning i 32 uger. 
Oprettes ved minimum 10 elever. 
 
PRIS: 4 rater á 255 kr.  

Kor for børn og forældre/bedsteforældre. 
Har du lyst til at synge sammen med din 
mor, far eller bedsteforælder. Så er dette kor 
noget for jer. 
Vi skal synge mange forskellige sange. Vi 
skal have det sjovt, lære at synge sammen i 
kor. Vi arbejder lidt med sangteknik, så vi får 
sangene til at lyde endnu bedre.  
Aldersgruppe: fra 2 klasse og opefter. 
50 minutters undervisning i 32 uger.  
Oprettes ved minimum 10 elever og 10 
voksne. 
PRIS: 4 rater á 400 kr. pr. barn incl 1 vok-
sen  
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 Talentlinje 

Formålet med talentlinjen er: 
• At give særligt interesserede elever yderligere mulighed for at dygtiggøre 

sig, dels solo og dels i fællesskab.  

• At styrke personlig udvikling og give en basiskunnen og -viden. 

• At danne fundament for en eventuel videreuddannelse. 

PRIS: 4 rater á 1071 kr. 

Vi er klar over, at enkelte elever går til to fag og kan have svært ved at 
vælge. Vi tilbyder derfor 20 min. soloundervisning i fag nr. 2.  

PRIS: 4 rater á 459 kr. 

T ilbuddet omfatter 40 min. soloundervisning i elevens hovedfag 
hos den lærer, han/hun plejer at blive undervist af. 

Derudover vil der være en 90 min. fælleslektion pr. uge, hvor eleven        
beskæftiger sig med hørelære, teori, SSB, lidt musikhistorie/forståelse og 
sammenspil.  

Fælleslektionen foregår i Kulturskolens lokaler i Brønderslev  
mandage kl. 18.30 til 20.00. 
Det er vigtigt, at eleven fortsætter på de sammenspilshold, han/hun         
allerede er en del af. 

Talentlinjeholdet 2018/2019 
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Tilmelding på  

www.kulturskolen.nu 

Undervisningen er for børn i hele kommunen.  
Du kan se herunder, hvor undervisningen foregår: 

Elektronisk MUSIK 
Elektronisk musik er musik med maskiner! 
Elever på dette hold får muligheden for at skabe og producere deres egne 
beats og numre samt lære at spille elektronisk musik LIVE. Vi ser på forskelli-
ge teknikker til at lave den musik, som du interesserer dig for — og det kan 
være alt fra Marchmellow til Heavy Metal. Har du en bærbar computer eller en 
tablet, så meld dig på holdet — vi får hurtigt din maskine transformeret til en 
komplet musikstation. 
Der tilbydes undervisning på Kulturskolen og Dronninglund Skole. 
Eleverne samles på hold. 

 
Dronninglund Skole:  
Tidspunkt og ugedag er endnu ikke aftalt 
Underviser: Kristian Kirk 

PRIS: 4 rater á 688,50 kr. 
 

Kulturskolen, Brønderslev by:  
Tidspunkt og ugedag er endnu ikke aftalt 
Underviser: Kristian Kirk 

PRIS: 4 rater á 688,50 kr.  
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 Talentlinje 

Formålet med talentlinjen er: 
• At give særligt interesserede elever yderligere mulighed for at dygtiggøre 

sig, dels solo og dels i fællesskab.  

• At styrke personlig udvikling og give en basiskunnen og -viden. 

• At danne fundament for en eventuel videreuddannelse. 

PRIS: 4 rater á 1071 kr. 

Vi er klar over, at enkelte elever går til to fag og kan have svært ved at 
vælge. Vi tilbyder derfor 20 min. soloundervisning i fag nr. 2.  

PRIS: 4 rater á 459 kr. 

T ilbuddet omfatter 40 min. soloundervisning i elevens hovedfag 
hos den lærer, han/hun plejer at blive undervist af. 

Derudover vil der være en 90 min. fælleslektion pr. uge, hvor eleven        
beskæftiger sig med hørelære, teori, SSB, lidt musikhistorie/forståelse og 
sammenspil.  

Fælleslektionen foregår i Kulturskolens lokaler i Brønderslev  
mandage kl. 18.30 til 20.00. 
Det er vigtigt, at eleven fortsætter på de sammenspilshold, han/hun         
allerede er en del af. 

Talentlinjeholdet 2018/2019 
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Tilmelding på  

www.kulturskolen.nu 

Undervisningen er for børn i hele kommunen.  
Du kan se herunder, hvor undervisningen foregår: 

Elektronisk MUSIK 
Elektronisk musik er musik med maskiner! 
Elever på dette hold får muligheden for at skabe og producere deres egne 
beats og numre samt lære at spille elektronisk musik LIVE. Vi ser på forskelli-
ge teknikker til at lave den musik, som du interesserer dig for — og det kan 
være alt fra Marchmellow til Heavy Metal. Har du en bærbar computer eller en 
tablet, så meld dig på holdet — vi får hurtigt din maskine transformeret til en 
komplet musikstation. 
Der tilbydes undervisning på Kulturskolen og Dronninglund Skole. 
Eleverne samles på hold. 

 
Dronninglund Skole:  
Tidspunkt og ugedag er endnu ikke aftalt 
Underviser: Kristian Kirk 

PRIS: 4 rater á 688,50 kr. 
 

Kulturskolen, Brønderslev by:  
Tidspunkt og ugedag er endnu ikke aftalt 
Underviser: Kristian Kirk 

PRIS: 4 rater á 688,50 kr.  
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Dronninglund skole 
Undervisningen foregår onsdag.  
Der undervises i 24 uger (72 lektioner).  
12 gange inden jul og 12 gange efter nytår.  
Undervisningen starter onsdag den 4/9-19.  
Kl. 16.00 - 18.15. 
For elever fra 3. kl. og opefter.  
Hold af 10-12 børn. 
Holdet oprettes ved minimum 10 elever 
Underviser: Gitte Engen. 
PRIS: 2 rater á 484,50 kr. inkl. materialer. 

Billedkunst er et tilbud til de børn og unge, der gerne vil gå i dybden med fle-
re kreative processer. 
Undervisningen er for børn i hele kommunen. Du kan se herunder, hvor un-
dervisningen foregår: 

   BILLEDKUNST Tilmelding på  

www.kulturskolen.nu 

- et tilbud til elever fra 3. klasse  

 
Flauenskjold skole 
Undervisningen foregår onsdag.  
Der undervises i 20 uger (40 lektioner).  
10 gange inden jul og 10 gange efter nytår. 
Undervisningen starter onsdag den 4/9-19 
Kl. 13.45 - 15.15. 
For elever fra 3. til 5. kl.  
Hold af 10-12 børn. 
Holdet oprettes ved minimum 10 elever 
Underviser: Karina Lindegaard. 
PRIS : 2 rater á 331,50 kr. inkl. materialer.  
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Børnekor i Aså: 
Fra 2. - 4. klasse. 
50 minutters undervisning i 32 uger  
Oprettes ved minimum 10 elever 
 
PRIS: 4 rater á 255 kr. 

KOR 

PopKORn II - Børnekor i Dronninglund: 
Fra 5. – 6. klasse.  
50 minutters undervisning i 32 uger.  
Oprettes ved minimum 10 elever. 
 
PRIS: 4 rater á 255 kr.  

Tilmelding på  

www.kulturskolen.nu 

PopKORn I - Børnekor i Dronninglund: 
Fra 2. – 4. klasse.  
75 minutters undervisning i 32 uger. 
Oprettes ved minimum 10 elever. 
 
PRIS: 4 rater á 255 kr.  

Kor for børn og forældre/bedsteforældre. 
Har du lyst til at synge sammen med din 
mor, far eller bedsteforælder. Så er dette kor 
noget for jer. 
Vi skal synge mange forskellige sange. Vi 
skal have det sjovt, lære at synge sammen i 
kor. Vi arbejder lidt med sangteknik, så vi får 
sangene til at lyde endnu bedre.  
Aldersgruppe: fra 2 klasse og opefter. 
50 minutters undervisning i 32 uger.  
Oprettes ved minimum 10 elever og 10 
voksne. 
PRIS: 4 rater á 400 kr. pr. barn incl 1 vok-
sen  
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I  Kulturskolen mener vi, at det er særdeles 
vigtigt, at eleverne får rige muligheder for at 
dyrke sammenspil med andre, da dette i høj 

grad fremmer musikglæden og inspirerer til at  
arbejde videre med sit instrument. 

Holdene optræder jævnligt i forbindelse med     
arrangementer i hele kommunen og er vores an-
sigt udadtil. 
 

Deltagelse i sammenspilsgrupper og kor er gratis 
for Kulturskolens soloelever.  

 

Er du ikke soloelev på Kulturskolen, er deltager-
prisen 1020 kr. (betales i 2 rater til november og 
februar). Sammenspil begynder omkring uge 37 
og der undervises 32 gange. 

Vores soloelever har 1. prioritet til               
sammenspilsgrupperne. 

 Sammenspilsgrupper,  
 kor og orkestre  

Tilmelding på  

www.kulturskolen.nu 

Sammenspilsmuligheder  

- spørg din underviser, hvad der kan 
passe til dig! 

 
• Attitude sammenspil 

• Guitarorkester 

• Klaversammenspil - teori og teknik 

• Lotus sammenspil 

• Rytmisk sammenspil 

• Slagtøj sammenspil 

• Stryger orkester  

• Superblæserne  

• UpZite Down 
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Klokkerholm Skole 
Undervisningen foregår onsdag.  
Der undervises i 20 uger (40 lektioner).  
10 gange inden jul og 10 gange efter nytår. 
Undervisningen starter onsdag den 4/9-19  
Kl. 14.00 - 15.30. 
For elever fra 3. kl. og opefter.  
Hold af 10-12 børn. 
Holdet oprettes ved minimum 10 elever 
Underviser: Gitte Engen. 
PRIS : 2 rater á 331,50 kr. inkl. materialer.  

 
Tolstrup-Stenum Friskole 
Undervisningen foregår onsdag. Der undervises i 36 
uger (72 lektioner) 
Undervisningen starter onsdag den 28/8-19. 
Kl. 13.25 - 14.55. 
For elever fra 4. til 7. klasse. 
Hold af 10-12 børn. 
Holdet oprettes ved minimum 10 elever. 
Underviser: Christel Larsen. 
PRIS: 2 rater á 484,50 kr. inkl. materialer. 

 
Søndergades skole 
Undervisningen foregår torsdag.  
Der undervises i 24 uger (72 lektioner). 
12 gange inden jul og 12 gange efter nytår. 
Undervisningen starter torsdag den 5/9-19. 
Kl. 16.00 – 18.15. 
For elever fra 3. kl. og opefter.  
Hold af 10-12 børn. 
Holdet oprettes ved minimum 10 elever 
Underviser: Gitte Engen. 
PRIS : 2 rater á 484,50 kr. inkl. materialer. 

Nyt tilbud 
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   Praktiske oplysninger 

Sæsonen starter 
Torsdag den 22. august 2019. Der undervises i 38 uger (Forskolen undervises i 32 uger).  

Sæsonen slutter mandag den 22. juni 2020. 

Bemærk, at uge 1 altid er afsat til kurser for lærerne. Ugen er ikke medregnet i undervisnings-
sæsonen. 
 
Tilmelding til sæson 2019/2020 
Tilmelding sker elektronisk via vores hjemmeside. Har du ikke adgang til internettet, er du vel-
kommen til at kontakte os. Sidste rettidige tilmelding er den 24. maj 2019. Det er dog muligt at 
tilmelde sig hele året, og har vi ikke en plads, kommer dit barn på venteliste.  
 
Optagelse til Sæsonstart 
Eleven vil inden sommerferien modtage mail om optagelse i Kulturskolen. Efter sommerferien 
vil eleven få mail om tidspunkt, lærer, betaling m.m. Besked om optagelse efter sæsonstart 
sker løbende. 

 

Prøvetid 
For nye elever og elever, der begynder på et nyt instrument eller hos en ny lærer, betragtes de 
første 2 måneder som prøvetid, der skal betales for. Eventuel udmeldelse skal ske ved skriftlig 
henvendelse til Kulturskolens kontor inden prøvetidens udløb. For elever, der fortsætter på 
samme instrument og hos samme lærer, er tilmeldingen bindende for hele skoleåret og 
der sker ikke tilbagebetaling. 

 

Betaling 
Indbetalingsdatoer for musik er den 1/9 + 1/11 + 1/2 + 1/4. Indbetalingsdatoer for billedkunst er 
den 1/10 + 1/2. Girokort kommer i din e-boks. Har du oprettet betalingsaftale via PBS, modta-
ger du IKKE girokort. Beløbet trækkes automatisk på din konto.  
 
Rykkergebyr 
Kulturskolen følger Brønderslev Kommunes procedure og satser for rykkerskrivelser.  
Pt. opkræves der gebyr på 100 kr. pr. rykkerskrivelse.  
Betales der ikke inden fristens udløb, vil vi kunne udelukke dit barn fra undervisningen.    
Manglende betaling kan medføre, at kravet sendes til inddrivelse ved Skat.  
Manglende betaling vil medføre, at dit barn ikke kan optages i Kulturskolen året efter. 
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   Musik for børn og unge op til 25 år 
     Sang- og instrumentalundervisning 

Kulturskolen tilbyder både soloundervisning og 
undervisning på hold med to elever. 

Soloundervisning: 

25 min. pr. gang. 

PRIS: 4 rater á 688,50 kr. 

 
30 min. pr. gang. 

PRIS: 4 rater á 826 kr. 

 

Undervisning på hold med to elever 
i 40 min: 
PRIS: 4 rater á 603,75 kr. 
40 min. pr. gang.  

Kan der ikke oprettes hold, vil du blive 
tilbudt soloundervisning i 25 min. 

Der undervises én gang om ugen i   
38 uger. 

Du kan modtage soloundervisning i: 
• Bratsch 

• Blokfløjte 

• Cello 

• Elbas 

• Guitar (akustisk og el) 

• Keyboard 

• Klarinet 

• Klaver 

• Kontrabas 

• Messingblæs (eks. Basun/Trompet/Cornet) 

• Sang 

• Saxofon 

• Slagtøj 

• Tværfløjte 

• Ukulele 

• Violin 

• E-musik (musik på PC/tablet) 

Tilmelding på  

www.kulturskolen.nu 
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Grundskoletilbud 

6-9 ÅR 
Instrumentkarrusel 

For børn i 2. - 3. klasse  

Du kan tilmelde dig hold i: 

Lærer: Gitte Engen, Torsten Pedersen 
og Rene Krone 
Instrumenter der spilles på i løbet af 
året: Blokfløjte/Tværfløjte, Sang, E-
musik og Slagtøj. 
Tirsdag kl. 14.20 - 15.00. 

Instrumentkarrusel 
Kulturskolen tilbyder undervisning på karrusel-
hold. Det er et tilbud henvendt til elever i 2. og 3. 
klasse, hvor eleven i løbet af en sæson prøver at 
spille på flere forskellige instrumenter - en rigtig 
god idé, hvis eleven er usikker på hvilket         
instrument, han/hun skal begynde på. 

Der undervises i 36 uger.  

PRIS: 4 rater á 306 kr.  

Max antal: 6 elever - 40 min. undervisning                     
(Ved 4 elever reduceres tiden til 30 min.) 

Lærer: Søren Kepler, Marie Louise Clem-
mensen og Morten L. Larsen 
Instrumenter der spilles på i løbet af året: 
Slagtøj, Blokfløjte, Klaver og Trompet/
Cornet. 
Tirsdag kl. 16.20 - 17.00. 

Lærer: Rasmus Wogelius 
Instrumenter der spilles på i løbet af året: 
Slagtøj, Klaver, Sammenspil, Mini-guitar. 
Tirsdag kl. 15.35 - 16.05. 

Lærer: Birgitte Villadsen 
Instrumenter der spilles på i løbet af året: 
Blokfløjte, Miní-guitar, Cello og Klaver. 
Onsdag kl. 15.45 - 16.25. 

HJALLERUP 

DRONNINGLUND 

FLAUENSKJOLD 

BRØNDERSLEV 

Ø. BRØNDERSLEV  

Lærer: Rasmus Wogelius 
Instrumenter der spilles på i løbet af året: 
Slagtøj, Klaver, Sammenspil, Mini-guitar. 
Onsdag kl. 14.45 - 15.25. 

KLOKKERHOLM 

Lærer: Max Jalk 
Instrumenter der spilles på i løbet af året: 
Slagtøj, Klaver, Sammenspil, Mini-guitar. 
Mandag fra kl. 14.50 - 15.30. De
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Kopiafgift 
Alle elever skal betale afgift til Copydan. Afgiften tillægges 1. rate og udgør 40 kr. pr. elev.  

Vi afregner det samlede beløb for undervisningskopier direkte til Copydan. 

 
Søskenderabat 
Hvis søskende er tilmeldt Kulturskolen betales fuld pris for den elev, der modtager den dyreste 
undervisning. Øvrige søskende får 10% rabat.  

For at opnå rabatten skal eleverne være tilmeldt under samme betaler. 

 

Flerfagsrabat 

Modtager en elev undervisning i flere fag, ydes der 10% rabat på det billigste fag. 

 
Fravær ved sygdom m.v. 
Manglende lektioner, som ikke kan erstattes, bliver refunderet. Eventuel tilbagebetaling udbeta-
les i slutningen af juni måned til betalers nemkonto. Der ydes ikke refusion for timer, der forsøm-
mes af eleven. 
Aflysning fra Kulturskolen gives kun på SMS til de oplyste mobilnumre. 
 
Undervisningssted 
Elever i Brønderslev by undervises som hovedregel på Kulturskolen, Torvegade 5. Øvrige elever 
og forskolehold vil, i det omfang det er muligt, blive undervist på nærmeste skole. Dog kan vi  
ikke altid tilbyde undervisning i alle instrumenter på alle skoler. Ring evt. og forhør. 
 
Foto 
Forældre kan ved tilmelding vælge at give tilladelse til, at Kulturskolen må anvende fotos 
af deres barn/børn på Kulturskolens hjemmeside, Facebook-side, flyers og til pressen. 
 
Instrumenter  
Det betragtes som en forudsætning, at eleven selv er i besiddelse af et instrument. Kulturskolen 
råder dog over enkelte instrumenter, der kan lånes i én sæson og derefter lejes for 450 kr. årligt. 
Vær opmærksom på, at vi ikke udlåner/udlejer blokfløjter, guitarer, elbas, trommesæt, og key-
board/klaver.  

 

Nodemateriale 
Noder til undervisningen anskaffes i samråd med læreren og betales af eleven. Noder til       
sammenspil og kor betales af Kulturskolen.  
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Kulturskolen kan tilbyde  

voksenundervisning i: 
• Cello 
• Elbas 
• Guitar (akustisk/el) 
• Keyboard 
• Klarinet 
• Klaver 
• Kontrabas 
• Messingblæs (eks. BasunTrompet/Cornet/tuba) 

• Sang 
• Saxofon 
• Slagtøj 
• Tværfløjte 
• Violin 

INSTRUMENTAL– OG SANGUNDERVISNING 
FOR VOKSNE  

     
     

MUSIK FOR HELE LIVET  

Kulturskolen er for alle, og derfor har vi også voksenundervisning under Folkeoplysningsloven. Er 
du over 25 år og brænder du stadig for musikken, eller har du bare lyst til at starte med at spille, er 
dette stedet. 

Kulturskolen tilbyder kvalificeret undervisning på en lang række forskellige instrumenter samt i vo-
res forskellige sammenspilstilbud. 

Er du fristet, så kontakt Kulturskolens kontor på 9945 5970 og hør nærmere eller tjek 
www.kulturskolen.nu 

Praktiske oplysninger: 
Sæsonen begynder i uge 35. Der undervises/spilles 30 lektioner á 20 minutter, men det er muligt 
at aftale individuel undervisning i eks. 10 lektioner á 60 minutter eller andet. 

Sæsonen slutter omkring 1. maj. 

Undervisningsafgiften betales i to rater: 1. rate i september og 2. rate i februar.  

1. rate tillægges en kopiafgift på 40 kr.   

Hvis en lærer må forsømme undervisningen, vil lektionen blive forsøgt erstattet senere eller tilbage-
betalt. 

- For dig over 25 år 

Tilmelding på  

www.kulturskolen.nu 

Har du andre instrumentønsker, så kontakt os på 
9945 5970.  

Undervisningen er 30 lektioner á 20 min.  

PRIS: 2.750 kr. årligt 

Lån af instrumenter: 

Hvis Kulturskolen har ledige instrumenter, har du 
mulighed for at leje et instrument for 450 kr. for 
hele sæsonen. Beløbet opkræves sammen med 
første rate. 
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6-9 ÅR 

Gennem sang, spil og bevægelse bringes børnene i et 
aktivt forhold til melodi og rytme. Der arbejdes med 
sang, rytmeinstrumenter, lettere sammenspil og be-
gyndende nodelære.  

Bemærk: Der er ikke tale om instrumentalundervis-
ning til den enkelte elev.  
Musikalsk grundskole oprettes på den lokale skole, 
hvis der er elever nok.  

Musikken er med til at give barnet livsglæde og selvtil-
lid, og give succesoplevelser med kammeraterne. 
 

Varighed: 50 min. undervisning én gang om ugen i 32 
uger. 
Hold á 10-12 børn.  

Holdet oprettes ved min. 10 børn. 
PRIS: 4 rater á 242,75 kr. 

Grundskoletilbud 

Tilmelding  på  

www.kulturskolen.nu 

 

 

10 gode grunde til at gå i Musikalsk Grundskole:  

 

• Glæden ved musik og socialt samvær 

• Forberedelse til evt. senere instrument- eller 
sangundervisning 

• Lære at synge  

• Lære at synge sammen med andre 

• Sammenspil 

• Træne rytmesans 

• Motorik-træning / bevægelse til musik 

• Kendskab til forskellige instrumenter 

• Imitation af dans, sang, spil etc. 

• Lytte ind i musikken 

• Træning af koncentration 

Musikalsk grundskole 0. - 1. klasse 
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Musiktilbud 

0-6 ÅR 

  For børn 4-6 år - uden forælder 

For børn 1-3 år sammen med  
en forælder eller bedsteforælder 

Musikalsk Legestue     
I Musikalsk Legestue arbejder vi med kendte 
børnesange, rytmiske øvelser og bevægelses-
lege. 
Varighed: 50 min. undervisning én gang om 
ugen i 32 uger. 
Hold á 10-12 børn.  
Holdet oprettes ved min. 10 børn. 
 
PRIS: 4 rater á 229,50 kr. 

 
Sang, Spil og Bevægelse  
Undervisningen er en forberedende aktivitet, hvor bør-
nene gennem lege, sange og andre aktiviteter lærer at 
koncentrere sig, bruge deres sanser og beherske deres 
bevægelser. De synger og spiller på små rytmeinstru-
menter.  
Varighed: 50 min. undervisning én gang om ugen i 32 
uger. 
Hold á 10-12 børn.  
Holdet oprettes ved min. 10 børn. 
 
PRIS: 4 rater á 229,50 kr. 

Tilmelding  på  

www.kulturskolen.nu 

Se også tilbud til voksne 
bagerst i bladet:  
Spil  guitar for dit barn 
eller barnebarn 
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Brønderslev Bigband 
Brønderslev Bigband er for jazzinteres-
serede unge og voksne, der spiller saxo-
fon, trompet, trombone, guitar, bas eller 
trommer. Vi spiller både traditionel og 
nyere bigband jazz. 
Bigbandet spiller på Kulturskolen hver 
tirsdag kl. 19.15-21.15 samt til koncerter. 
 
Leder: Morten Lund Sletten Larsen 
 
PRIS: 1.430 kr. årligt 

Saxofon Sammenspil 
Saxofon og andre træblæsere. 
Sammenspillet består pt. primært af saxo-
foner og en klarinet. Alle træblæsere er 
velkomne. Genren er meget blandet, lige 
fra jazz og standard til mere klassiske 
værker.  
Der øves hver anden mandag  
kl. 19.00-21.00 på Dronninglund skole.  
I alt 15 undervisningsgange 
 
Leder: Pia Munch 
 
PRIS: 1.100 kr. årligt. 

Folkekor 
Folkekoret er for alle sangglade mænd og 
kvinder. 
Koret synger nye og ældre sange og sal-
mer. 
Nodekendskab er ikke en betingelse. 
Der øves hver onsdag  
kl. 19.30-21.30 på Kulturskolen. 
 
Leder: Marie Louise Clemmensen 
 
PRIS: 880 kr. årligt. 

     Sammenspilsgrupper,  
     Kor, Orkestre for voksne 
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Brønderslev Harmoniorkester 
Brønderslev Harmoniorkester består af om-
kring 30 træ- og messingblæsere samt slag-
tøj i alderen 14-80 år. Orkesteret spiller et va-
rieret repertoire fra Beethoven til Queen. No-
dekendskab forudsættes. 
Der øves hver tirsdag kl. 19.30-21.45 på Søn-
dergades Skole og du er velkommen til at 
komme og spille  med en aften, inden du mel-
der dig ind. Så får du indsigt i, hvem vi er. 
Leder: Mogens B. Jensen. 
Tilmelding og yderligere oplysninger:  
Kontakt formand Søren Himmelstrup, 
tlf. 9633 2339 
Vi findes også på Facebook og vore hjemme-
side er www.broenderslevharmoniorkester.dk 

Side by Side – sangkor 
Koret er for alle over 25 år, der har interesse 
for korsang og en antagelig sangstemme. I 
øjeblikket er der 42 medlemmer.  
I løbet af sæsonen er der indlagt kor-
weekend og 2 kor-lørdage. 
Koret afholder forårs- og julekoncerter + 
koncerter til enhver lejlighed. 
 
Pris: 2 x 750 kr.  Pensionister: 2 x 650 kr.  
Der øves hver tirsdag kl. 19.00-21.15 på          
Dronninglund Efterskole, Slotsgade 10,  
9330 Dronninglund. 
Dirigent: Dorthe G. Frederiksen. 
Pianist: Thomas Larsen. 
Tilmelding og yderligere oplysninger:  
Kontakt Helle Kongsgaard Pedersen, tlf. 
2969 2597 eller Johan Frey, tlf. 3027 6941 
www.sangkoretsidebyside.dk 

Café-C 
Café-C er orkesteret, hvor der er plads til 
alle instrumenter.  
Violin, blokfløjte, valdhorn, klaver og kontra-
bas er bare nogle af de instrumenter, der 
allerede er i orkesteret. Vi spiller bl.a. folke-
musik og lettere klassisk. 
 
Der øves hver tirsdag. 
kl. 17.20-18.35 på Kulturskolen. 
 
Leder: Torben Warncke. 
 
PRIS: 1.100 kr. årligt. 
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 FRISTET? SÅ FIND ALT OM TILBUDDENE PÅ VORES HJEMMESIDE 
Vores ambition med dette katalog er, at 
inspirere dig og give dig et godt indtryk 
af vores tilbud. Hvis du får lyst til ét af 
vores mange tilbud, kan du finde alle de 
praktiske oplysninger på vores hjemme-
side. Her kan du finde ud af, hvad pri-
sen for tilbuddet er, hvor undervisnin-
gen foregår, hvornår der er sæsonstart. 
 

På vores hjemmeside kan du yderligere 
følge med i Kulturskolens andre aktivi-
teter. Såsom koncerter og andre arran-
gementer.  

Besøg vores hjemmeside på: 

www.kulturskolen.nu 

 Kulturskolens ansatte: 

Anders S. Hansen Birgitte N. Villadsen 

Sven Aarhammar Torben Warncke 

Dorthe G. Frederiksen 

Ulla Dahl 
sekretær 

John Fuglsang 
Kulturskoleleder 

Rasmus Wogelius 

Rene Krone 
Souschef 

Tinne Lund 

Søren Kepler 

Torsten Pedersen 

Pia Munch 

Gitte Engen Jens Fisker Nielsen Karina Lindegaard 

Max Jalk 

Deborah Josephson 

Marie Louise  
Clemmensen 

Christel Larsen 

Trine Windbirk 

Morten Lund Larsen  Niels Bjerre Signe K. Michno 
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Kulturskolelederen har ordet 
Velkommen til vores undervisningstilbud til skoleåret 2019/2020 
fra Kulturskolen ……. eller Musikskolen, som mange stadig kalder 
os. 
Ved at omdele det til alle skoleelever, håber vi, at endnu flere bli-
ver opmærksomme på det undervisningstilbud, vi har på alle sko-
ler i kommunen. 
 

Og der er mindst 4 gode grunde til at vælge undervisning i Kultur-
skolen: 
• Det er sjovt og livsbekræftende 
• Man bliver god til at samarbejde og får nye venner 
• Man udvikler kreativitet og fantasi 
• Det er for længst bevist, at musik styrker indlæring generelt. 
 

Bemærk, at du i kataloget også kan finde de til-
bud, vi tilbyder i Kulturskolens Voksenundervis-
ning, hvor vi har motto’et ”Det er aldrig for sent 
at starte med at spille musik” 

John Fuglsang 

Kulturskolens ansatte 

Musiktilbud 0-6 år 

Grundskoletilbud 6-9 år 

Musik for børn og unge op til 25 år  

Sammenspilsgrupper, kor og orkestre 

Kor  

Talentlinje 

Voksenundervisning 

Side 3 
Side 4 

Side 5 

E-musik 

Billedkunst 

Her underviser vi 

Side 8 
Side 7 

Side 9 
Side 10 

Side 11 

Side 12 

Side 16 

Side 20 

Praktiske oplysninger Side 14 
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Rytmisk sammenspil for voksne 
 
Rytmisk Sammenspil for voksne er et nyt tiltag 
på Kulturskolen i Brønderslev. Hvis du går og 
drømmer om at spille sammen med andre voks-
ne, har du her mulighed for at komme på et sam-
menspilshold. Musik har ingen alder og det er 
aldrig for sent. Vi er kede af at blive sat i bås, da 
vi kan lide meget forskelligt musik. Derfor er der 
næsten ingen grænser for, hvad vi kan finde på.  
 
Der øves hver tirsdag. 
kl. 18.-19.00 på Kulturskolen. 
Leder: Jens Fisker. 
 
PRIS: 1.100 kr. årligt. 

Brunderspillemændene 
Brunderspillemændene er for alle let øvede og 
øvede, der spiller på typiske sammenspilsinstru-
menter. Violin, guitar, harmonika, blokfløjte, kla-
ver, slagtøj m.m. 
Orkesteret spiller meget forskelligt musik: folke-
sange, viser, spillemandsmusik, klassisk samt 
popmusik. 
 
Der øves hver onsdag. 
kl. 18.30-20.00 på Kulturskolen. 
Leder: Erling Fagerberg. 
 
PRIS: 1.100 kr. årligt. 

Spil guitar/ukulele for dit barn 
eller barnebarn. 
Vi tager udgangspunkt i kendte og 
nemme børnesange, som du kan 
spille for dit barn/barnebarn.  
Undervisningen foregår på hold i en 
hyggelig atmosfære, hvor vi sammen 
får lært at spille børnesange. 
Medbring dit eget instrument. 
4-6 elever på holdet 
10 mødegange a 45 minutter 
 
PRIS: 1.100 kr.   
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Kulturskolen Brønderslev Kommune 

Torvegade 5 

9700 Brønderslev 

Tlf.: 9945 5970  

Kontortid:  man-tors 9.00 - 16.00 

kontor@kulturskolen.nu 

www.kulturskolen.nu 

Følg os på  

 HER UNDERVISER VI: 
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2019/2020 
MUSIK 

BILLEDKUNST 

E-MUSIK 

VOKSENUNDERVISNING 

 

     Vil du sikre dig en plads, så tilmeld dig inden 24/5-19 


