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DRAMA DANS
Drømmer du om at blive skuespiller – eller vil 
du bare have det skægt og udfordre dig selv? 

Fantasi, spontanitet, kreativitet  og samarbejde
er kerneelementer i undervisingen, men vi laver 
også sminkeøvelser, rollespil og improvisations-
øvelser. Vi arbejder samlet og individuelt, og vi 
opfører både store og små forestillinger i løbet 
af året. 

Vi er modige, når vi skal i tæt berøring med hin-
anden, eller når vi står på scenen og skal råbe, 
så højt vi kan. Og vi er seje, når vi laver øvelser, 
som bliver mindre og mindre grænse-
overskridende, for hver gang vi prøver. 

DRAMA 1:  FOR 1. – 4. KLASSE 
DRAMA 2:  FOR 5. – 10. KLASSE
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drama DANS

Dans fylder dig med energi, og det er sjovt, 
spændende og udfordrende. Kroppen kan vildt 
meget, og du kommer til at bevæge dig på alle 
mulige vilde måder! 

Vi arbejder med rytme, holdning, balance, flow 
og koordination, og vi udforsker dansens 
verden. 

Jazz, afrikansk dans, twist, hip hop og koreo-
grafier – vi er nysgerrige på det hele!
Igennem dansen finder vi ud af, hvordan vi kan 
bruge kroppen. 

DANS 1: FOR 3. - 6. KLASSE
DANS 2: FOR 7. - 10. KLASSE

I løbet af året viser vi andre, hvad vi har lært, og 
vi laver også nogle fede performances med lyd, 
lys og scene sammen med andre af 
Kulturskolens elever. Det er cool!

"Jazz, afrikansk dans, twist, hip 
hop og koreografier – vi er 
nysgerrige på det hele!"



musikbilledkunst

BØRN OG UNGE BØRN, UNGE OG VOKSNE
Kreativitet, leg og eksperimentering er en stor 
del af vores billedkunstundervisning.
Vi tager udgangspunkt i det niveau, du er på, 
og i løbet af sæsonen kommer du til at arbejde 
med mange forskellige materialer og teknikker, 
bl.a. tegning, maleri, collage og skulptur.

Vi interesserer os både for traditioner og nye 
trends, og undervisningen veksler mellem 
bundne opgaver og frie eksperimenter.

"Det allervigtigste til billedkunst 
er at bruge fantasien og hinanden 
til at få gode idéer sammen med"

I løbet af året kan der være forskellige 
arrangementer, som er placeret uden for 
undervisningstiden. Det kan f.eks. være 
udstillinger, forældre-barn arrangementer, 
besøg på kunstmuseer og workshops med 
andre fag. 

BILLEDKUNST 1: FOR 1. - 4. KLASSE
BILLEDKUNST 2: FOR 5. - 10. KLASSE

BABYRYTMIK – GRATIS TILBUD 
Til babyrytmik laver vi sanglege, fagter og 
tumler, men vi har også tid til ro og nærvær. 
Det er sundt for både udvikling og motorik.  

MUSIKALSK LEGESTUE OG GRUNDSKOLE 
På begge hold er der gang i alverdens sang- og 
rytmelege, og børnene spiller også på 
instrumenter. Det giver dem mulighed for at 
spore sig ind på, hvilken del af musikkens verden 
de vil udforske. Holdene er for børn til og med  
3. klasse.

INSTRUMENTALUNDERVISNING
I Kulturskolen kan man få undervisning i næsten 
alle tænkelige instrumenter og sang. Du kan 
vælge mellem soloundervisning eller hold- 
undervisning, og alle tilbud er for både børn og 
voksne.

SAMMENSPILSHOLD
Her finder du for alvor ud af, hvad dit instrument 
eller sangstemme kan bruges til. Vi tilbyder både 
rytmisk og klassisk sammenspil og udforsker 
forskellige genrer.

HOBRO GARDEN
I Hobro Garden er de vilde med at spille march- 
musik, og der er både holdundervisning og sam-
menspil. Du kan spille på f.eks. fløjte, klarinet, 
saxofon, trompet, basun/trækbasun, baryton, 
tuba eller trommer og kan starte allerede fra 1. 
klasse.

VOKSENENSEMBLER
Kulturskolen har også korsang og orkesterspil 
for voksne.  Det rytmiske kor Stay On The Beat 
synger både rock, pop og jazz, og i Mariager-
fjord Lungekor er det ofte den danske sangskat, 
der tages hul på. Brænder du for den klassiske 
musik, så kan du synge med i voksenkoret 
Hobro Bykor eller Mariagerfjord Kammerkor, 
eller blive en del af Hobro Kammerorkester, 
hvor ambitionsniveauet er højt.  
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Brug din fantasi,
vær kreativ og 

ha' det sjovt!

NYE FAG PÅ 
KULTURSKOLEN 

Klassik slagtøj
Klaver & sang



MARIAGERFJORD KORSKOLE
Mariagerfjord Korskole har seks elitekor for sær-
lige sangtalenter. Der er optagelsesprøver til alle 
seks kor, og alt efter hvilket kor du synger med 
i, deltager du i koncerter, øveweekender og turné. 
Her er mottoet: "Det skal være fedt at være her", 
og kortimerne er fyldt med sang, sjov og 
fælleskab blandet med læring og seriøsitet. 
 

 
 Mariagerfjord Juniordrengekor: 
 drenge i 3. - 8. klasse

 Mariagerfjord Drengekor:
 drenge fra 8. klasse - 20 år

 Mariagerfjord Minispirekor: 
 drenge og piger i 0. – 2. klasse

 Mariagerfjord Spirekor:
 piger i 3. – 5. klasse

 Mariagerfjord Juniorkor: 
 piger i 6. – 9. klasse

 Mariagerfjord Pigekor: 
 piger fra 7. klasse – 20 år

talentudvikling
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Udover elitekor,
 består Korskolen også af 

skolekor, det rytmiske 
voksenkor Stay on the Beat samt 

to lungekor. 
Se mariagerfjordkorskole.dk   

KULTURSKOLENS MUSIKTALENTFORLØB
Forløbet er for dig, der har særlige ambitioner  
indenfor musikkens verden. Vores forløb består 
af tre niveauer, og vi har både en klassisk og  
rytmisk linje. Der er optagelsesprøve til Talent-
klassen.

Aspirantklassen: Her modner vi og 
forbereder unge talenter til egentlig optagelse 
i Talentklassen. For elever 10-13 år.

Talentklassen: 2-årigt forløb med under- 
visning i dit hovedinstrument, teori/hørelære, 
klaver, musikteknologi, sammenspil og SSB. 
For elever 13-20 år.

Talent+: Efter Talentklassen kan du søge om  
optagelse i Talent+. Her arbejder vi bl.a. hen 
imod optagelsesprøver til MGK eller anden 
musikuddannelse.

MARIAGERFJORD TALENTKLASSER
- for kommende 7. + 8. klasser 
Hvis du har et særligt talent og interesse  
inden for musik, korsang eller billedkunst, 
så kan du afvikle 7. - 9. klasse i en idræts- og 
kulturtalentklasse på Hobro Søndre Skole. 

Her kombinerer du din skoledag med talent-
undervisning, og du bliver en del af et fedt miljø, 
hvor du er omgivet af professionelle kunstnere. 

Læs mere om Mariagerfjord Talentklasser på 
mariagerfjordkulturskole.dk



Kulturskolens tilbud
S Æ S O N P R O G R A M  20 2 0 - 20 2 1  

TALENTUDVIKLING
Mariagerfjord Talentklasser: Ansøgningsfrist d. 11 marts. 
Musiktalentforløb: Optagelsesprøver i maj
Mariagerfjord Korskole: Optagelsesprøver i juni/august

BILLEDKUNST
Vi tilbyder undervisning på følgende skoler: 

· ARDEN SKOLE
· MARIAGER SKOLE
· HADSUND SKOLE
· KULTURSKOLEHUSET HOBRO

DANS
Undervisningen foregår i Kulturskolehuset, Hobro. 

DRAMA
Undervisningen foregår i Kulturskolehuset, Hobro.

MARIAGERFJORD KULTURSKOLE 
NOGLE AF DEM VI SAMARBEJDER MED:  

· KULTURSKOLER I NORDJYLLAND
·  NORDJYLLANDS UNGDOMSSYMFONIORKESTER
· HOBRO GARDEN
· MARIAGERFJORD GYMNASIUM

MUSIK
Undervisningssted afhænger af hvilket instrument/hold 
du ønsker undervisning i. I nogle undervisningsfag er der 
mulighed for at leje instrumentet. 

FOR DE YNGSTE
Babyrytmik
Musikalsk legestue
Musikalsk grundskole

INSTRUMENTALUNDERVISNING/HØRELÆRE
Guitar Cello Elbas Keyboard
Klarinet Kontrabas Trommer Hørelære
Percussion Saxofon Trompet Trombone 
Tuba Tværfløjte Violin Klaver & sang 
Klaver Sang Klassisk Slagtøj

SAMMENSPIL
Rytmisk sammenspil
Klassisk sammenspil
Hobro Garden
Hobro Kammerorkester

KOR
Mariagerfjord Pigekor  Mariagerfjord Juniorkor
Mariagerfjord Spirekor  Mariagerfjord Minispirekor
Mariagerfjord Drengekor  Stay On The Beat  
Hobro Bykor   Lungekor 
Mariagerfjord kammerkor
Mariagerfjord Juniordrengekor

KULTUKULTURSRSKOLEKOLE
M A R I A G E R F J O R D

KONTAKT OS PÅ:  kulturskolen@mariagerfjord.dk  //  tlf. 97 11 57 20


