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MUSIK 
Drømmer du om at kunne spille og synge den  
musik, du elsker?  

I musikfagene lærer du at udtrykke dig på et  
instrument eller gennem din egen stemme.  
Du arbejder kreativt, og gennem øvning og  
sammenspil udvikler du færdigheder inden for  
dit ønskede fag.  

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 på mange  
forskellige instrumenter og sang. Du får en  
dygtig underviser, der interesserer sig for dig og  
din udvikling. Bagerst i denne folder kan du se  
i hvilke byer fagene udbydes i den kommende  
sæson.   

Du kan vælge mellem soloundervisning eller  
holdundervisning, og alle tilbud er for både  
børn og voksne. Holdundervisning er for dig,  
der gerne vil lære i et fællesskab med andre  
kulturskolelever. Soloundervisning er for dig, der  
ønsker ekstra fokus på din faglige udvikling.  
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Voksenundervisning er for dig, der altid har 
drømt om at komme i gang med at spille musik 
og for dig, der gik til musik som barn eller ung 
og gerne vil starte op igen. Til voksne tilbyder vi 
forløb af 10 undervisningsgange – uden binding 
til resten af sæsonen. Det er nemlig aldrig for 
sent at lære at spille et instrument. 

KORSKOLEN 
Mariagerfjord Korskole har både kor for 
særlige talenter og kor hvor alle kan deltage. 
Alt efter hvilket kor du synger med i, deltager 
du i koncerter, øveweekender, turné samt 
indspilninger og videoproduktioner. 

Kortimerne er fyldt med sang, sjov og fælleskab 
blandet med læring og seriøsitet. Alle kan 
synge med i vores Minispirekor, Spirekor og 
Juniordrengekor. Til Juniorkor, Pigekor og 
Drengekor er der en optagelsesprøve. 

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. Sammenspil er 

gratis, hvis du allerede går til instrumental- eller 
sangundervisning i Kulturskolen. 

HOBRO GARDEN 
Kulturskolen samarbejder med den selvstændige 
forening Hobro Garden. Et ungdomsorkester, der 
med musik og show underholder store og små. 
Sammenholdet er lige så vigtigt som musikken. 
Hobro Garden har plads til alle, der har lyst til at 
spille musik, og vi har instrumenter, uniformer, 
mm., som du låner gratis. 

VOKSENENSEMBLER 
Kulturskolen har også korsang og orkesterspil 
for voksne. Det rytmiske kor Stay On The Beat 
synger både rock, pop og jazz, og i Mariagerfjord 
Lungekor er det bl.a. 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. 
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BILLEDKUNST 
Har du lyst til at være kreativ og skabe din egen  
kunst?   

På billedkunstholdene slår vi kreativiteten og  
fantasien løs! Vi fordyber os i forskellige teknikker  
og materialer som blandt andet tegning, maleri,  
tryk og skulptur. 

Nogle gange er der plads til fri kreativ leg med  
farver og former, og andre gange er der bundne  
opgaver, som hele holdet arbejder med samtidig.   
Vi interesserer os både for traditioner og det helt  
nye inden for billedkunst.  

I løbet af året kan vi også finde på at tage på  
udstillinger, besøg på kunstmuseer, workshops  
eller andre sjove ting, som hele holdet er med til  
i fællesskab – og mindst en gang om året laver vi  
vores egen udstilling for familie og venner.  
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DRAMA 
Drømmer du om at stå på scenen – eller vil du 
bare have det skægt og udfordre dig selv? 

På dramaholdet spiller vi teater og prøver 
kostumer, leger med teatersminke og laver en 
masse skuespillertræning. 

Vi bruger fantasien og øver os i at være 
spontane, når vi kaster os ud i vores teater-
øvelser, og vi arbejder blandt andet med 
improvisation, kropssprog, samarbejde og 
stemmeføring. Sammen får vi mere og mere styr 
på skuespilteknikkerne og mere selvtillid til at stå 
på scenen. 

I løbet af sæsonen laver vi både små og større 
forestillinger med kostumer, lys og lyd, som vi 
viser for familie og venner. 

DANSETEATER 
Er du vild med at danse og bruge din fantasi? 

Til danseteater leger vi med dansen og øver os 
i forskellige koreografier, som vi i løbet af året 
viser for publikum. Præcis som mange kender 
det fra andre dansehold. Den store forskel er, 
at vi til danseteater bruger dans og musik til at 
fortælle historier og skabe stemninger, når vi 
laver forestillinger. Her smelter fantasi, leg og 
dans sammen. 

Vi laver både holdøvelser, koreografier og lærer 
teknikker fra forskellige stilarter – f.eks. moderne 
dans, ballet, hip-hop og funk – og med tiden vil 
du også selv få mulighed for at prøve kræfter 
med at skabe dine egne koreografier. 

Vi har altså en ret fri tilgang til dans, hvor der 
både er plads til læring, seriøsitet, sjov og 
kreative eksperimenter. 
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TALENTUDVIKLING 
I Kulturskolen har vi flere forskellige talentforløb,  
som du har mulighed for at blive en del af. På  
Musikerlinjen er der fuldt fokus på musikken, og  
i Mariagerfjord Talentklasser kan du kombinere  
din skolegang med talentundervisning i enten  
drama, billedkunst eller musik.  

KULTURSKOLENS MUSIKERLINJE 
Musikerlinjen er for dig, der har særlige  
ambitioner inden for musikkens verden. Her har  
vi fokus på det kunstneriske aspekt af at være  
musiker. Formålet er at videreudvikle talenter til  
at skabe og fremføre musik, og du kan glæde dig  
til at spille en masse koncerter og også indspille  
din egen musik.  

MARIAGERFJORD TALENTKLASSER 
Hvis du har et særligt talent og interesse inden  
for kor, solosang, et instrument, drama eller  
billedkunst, så kan du gå i 7.+ 8. + 9. klasse i en  
idræts- og kulturtalentklasse på Hobro Søndre  
Skole. Her kombinerer du din skoledag med  
talentundervisning, og du bliver en del af et  
fedt miljø, hvor du er omgivet af professionelle  
kunstnere.  
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Kulturskolens tilbud 
Som udgangspunkt tilbyder vi undervisning alle de oplistede steder nedenfor, men hvis du har et 
særligt ønske om et andet undervisningssted, så er du velkommen til at kontakte os. 

ARDEN SKOLE 
Drama 
Billedkunst 
Guitar 
Violin 
Karrusel 
Klaver/Keyboard 
Musikspirrevipperne 
Musikspilopperne 

BYMARKSKOLEN 
Klaver/Keyboard 

HADSUND KULTURCENTER 
Klaver/Keyboard 
Lungekor 

HADSUND SKOLE 
Drama 
Billedkunst 
Trommer 
Rytmisk sammenspil 
Klaver/Keyboard 
Rytmisk sang + klaver 
Sang 
Ukulele 
Guitar 
Minisammenspil 
Musikspilopperne 
Skolekor 

HAVBAKKESKOLEN 
Guitar 
Trommer 
Ukulele 
Rytmisk sang + klaver 
Klaver/Keyboard 
Musikspilopperne 

HOBRO MEDBORGERHUS 
Hobro Garden 
Trompet 

ISHUSET 
Rytmisk sammenspil 
El-bas 
Kontrabas 
Klaver/Keyboard 
Karrusel 
Trommer 
Musikerlinjen 

KULTURSKOLEHUSET 
Danseteater 
Drama 
Billedkunst 
Klasssisk slagtøj 
Trommer 
Sang 
Klaver/Keyboard 
Saxofon 
Guitar 
Ukulele 
Violin 
Cello 
Klarinet 
Karrusel 
Rytmisk sang + klaver 
Guitar 
Rytmisk sammenspil 
Klassisk sammenspil 
Teori/Hørelære 
Musikspirrevipperne 
Babyrytmik 
Drengekor 
Juniordrengekor 
Minispirekor 
Spirekor 
Juniorkor 
Pigekor 
Hobro Kammerorkester 
Mariagerfjord Talentklasser 
Hobro Bykor 
Stay On The Beat 
Lungekor 

MARIAGER SKOLE 
Billedkunst 
Guitar 
Klaver/Keyboard 

MARIAGERFJORD 
IDRÆTSSKOLE 
Skolekor 

ROSENDALSKOLEN 
Guitar 
Skolekor 

SOLHVERV PRIVATSKOLE 
Karrusel 
Klaver/Keyboard 
Violin 
Skolekor 

VALSGÅRD SKOLE 
Mariagerfjord Kammerkor 

VORES SAMARBEJDER 
I Kulturskolen har vi, udover 
vores almene undervisning, 
også mange forskellige 
samarbejder. Her er nogle af 
dem, vi samarbejder med: 

• Kulturskoler i Nordjylland 
• Hobro Garden 
• Skoler og institutioner i 

Mariagerfjord Kommune 
• Mariagerfjord Gymnasium 

TILSKUD TIL EGENBETALING 
Hvis det af økonomiske årsager ikke er muligt  
at deltage i et fritidstilbud i Kulturskolen, så kan  
man søge om tilskud til egenbetaling via enten  
kommunens pulje ’Frikortsordningen’ eller  
’BROEN Mariagerfjord’.  

På Kulturskolen er vi gerne behjælpelige med  
ansøgninger til begge steder.  

Du kan læse mere om puljerne på vores  
hjemmeside. 

Tilmelding 12. april – 17. maj 2023 
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TILMELDING VIA VORES HJEMMESIDE 
mariagerfjordkulturskole.dk 
12. APRIL – 17. MAJ 2023 
Tilmelding herefter er muligt, men alle pladser tildeles efter først til mølle-princippet 

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