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MUSIK · BILLEDKUNST



MUSIKALSK FORSKOLE
 
Musikalsk Forskole for børn i 0.–2. klasse er en 
god start på et langt liv med musik. Her får bør-
nene indblik i de musikalske elementer, så de er 
godt forberedte på at vælge et instrument, når for-
skolen ender. Der er 12 pladser pr. hold. Der er en 
særlig fordelagtig pris på instrumentalundervisning 
for børn der har gået til musikalsk forskole.

 
INSTRUMENTALUNDERVISNING
 
Fanø Kulturskole tilbyder undervisning på for-
skellige instrumenter. Undervisningen kan foregå 
på små hold eller som soloundervisning. I årets 
løb vil undervisningen kunne indeholde andet 
end soloundervisning. Det kan f. eks. være sam-
menspil, fællestimer og andre projekter. 

FOLKEMUSIKLINJEN
 
På folkemusiklinjen spilles der primært violin,  
klaver, bas, trommer og tangentharmonika, men 
andre instrumenter, fx fløjte eller knapharmonika 
kan også tilbydes.

INSTRUMENTER
 
Vi tilbyder primært undervisning på følgende 
instrumenter: blokfløjte, violin, kontrabas, klaver, 
trommer og guitar. Du skal have dit eget instru-
ment.  
Dog kan du i starten leje violin, kontrabas og 
guitar af Kulturskolen. 

SAMMENSPIL
 
Kulturskolen tilbyder sammenspil for de fleste  
instrumenter. At lære at spille et instrument 
giver først rigtig mening, når du spiller sammen 
med andre. Sammenspil giver dig også mulig-
hed for at møde andre børn og unge omkring 
musikken og få sjove oplevelser. I Kulturskolen 
tilbyder vi sammenspil på Folkemusiklinjen,  
guitarsammenspil/rytmisk band og for klaver- og 
blokfløjteelever findes sammenspilsmuligheder i 
nogle af de projekter, der gennemføres, f. eks. i 
samarbejde med Esbjerg Kulturskole.

I musikafdelingen tilbyder vi undervis-
ning i forskellige instrumenter og for-
skellige genrer (rytmisk og klassisk) på 
forskellige alderstrin: Blokfløjte, klaver, 
guitar, violin, bas, trommer og musi-
kalsk forskole for indskolingsbørn. 
Som den eneste kulturskole i landet, 
har Fanø Kulturskole sin helt egen 
folkemusiklinje, som i samarbejde 
med Syddansk Musikkonservatorium 
bestræber sig på at styrke Fanø som 
kraftcenter for folkemusik.

Billedkunstholdet henvender sig til 
børn og unge fra 2. klasse og opefter. 
Der arbejdes med teknikker som teg-
ning, maleri, grafik og skulptur, og du 
får mulighed for at lære om klassisk 
og moderne kunst.

Læs mere på  
www.fanøkulturskole.dk

VELKOMMEN  
TIL FANØ  
KULTURSKOLE
ER DU MELLEM 5 OG 25 ÅR 
OG INTERESSERET I MUSIK 
ELLER BILLEDKUNST? SÅ HAR 
FANØ KULTURSKOLE MÅSKE ET 
TILBUD TIL DIG.

I DEN KOMMENDE SÆSON 
UDBYDES BILLEDKUNST IGEN 
SOM EN FAST DEL AF FANØ 
KULTURSKOLES TILBUD. 

I billedkunst får du mulighed for at fordybe dig  
i tegning, maleri og skulptur. Undervisningen er 
tilrettelagt som en vekselvirkning mellem stil-
lede opgaver og eksperimenteren med egne 
frie udtryk. Du vil få indblik i, hvordan forskellige 
kunstnere udtrykker sig og få kendskab til  
forskellige materialer og teknikker.

Holdet er for elever fra 2. klasse og opefter. Der 
undervises i 30 uger med 105 min. pr uge.  

Hvis du er elev i denne sæson, så husk at 
tilmelde dig inden 31. maj 2019, hvis du vil 
være sikker på at bevare din plads.

Du er altid velkommen til at ringe, hvis du har 
spørgsmål. Tlf. 7616 65 00

MUSIK BILLEDKUNST

T I LMELD

https://esb.speedadmin.dk/tilmelding#/


TILMELDING
 
Tilmelding sker elektronisk via www.fanøkultur-
skole.dk. Har du ikke mulighed for dette, kan til-
meldingsblanketten nederst benyttes. Tilmel-
dingsblanketten kan afleveres på eller indsendes 
til Esbjerg Kulturskole, Islandsgade 50, 6700 
Esbjerg. Nuværende elever og elever, der står 
på venteliste eller har orlov, skal gentilmelde sig 
via Kulturskolens hjemmeside senest 31. maj for 
at bevare fortrinsretten til undervisning i samme 
instrument/på samme hold i den kommende 
sæson. 
 

BESKED OM OPTAGELSE
 
Alle elever modtager besked om optagelse på 
mail inden skolesommerferien. Dette gælder 
også elever, som optages på ventelisten. Tid og 
sted for afholdelse af undervisningen udsendes 
før undervisningsstarten i august enten fra den 
pågældende lærer (instrumentalundervisning) 
eller Kulturskolen. Sæsonen går fra mandag den 
19. august 2019 til fredag den 19. juni 2020.
Folkeskolens ferieplan følges. 
 

AFLYSNING AF UNDERVISNING
 
Vi benytter sms ved aflysning af undervisningen. 
Det er derfor vigtigt, at mobilnummer og  mail er 
korrekte og opdaterede gennem hele sæsonen. 
Lektioner, der aflyses pga. lærers fravær, refun-

deres. Dog gives der ikke erstatning for de første 
3 aflyste undervisningsgange.  

Betalingen reguleres ikke ved elevens fravær, 
men husk at give din lærer besked ved fra-
vær. Bemærk at i perioder kan den sædvanlige 
undervisning være erstattet med et projekt.

 
UDMELDELSE
 
Ved elevens første fremmøde til undervisning er 
tilmeldingen bindende. For instrumental-elever 
er tilmeldingen bindende, når undervisningstids-
punktet er aftalt med læreren. Nye elever og ele-
ver som skifter lærer, har syv ugers betalt prø-
vetid. Udmeldelse inden for prøvetiden skal ske 
skriftligt til Kulturskolen (man kan IKKE melde  
sig ud gennem sin lærer) – gerne på mail til  
kulturskolen@esbjergkommune.dk senest man-
dag den 7. oktober 2019. Efter prøvetiden er  
tilmeldingen bindende for resten af sæsonen,  
og eleven kan kun fritages for betaling, hvis en 
elev fra ventelisten kan overtage pladsen.  

Udmeldelse kan ske med en måneds varsel ved 
fraflytning fra kommunen eller ved længereva-
rende sygdom. 
 

ORLOV
 
Nuværende elever kan bevare deres fortrinsret til 
et hold/fag/lærer – f.eks. i forbindelse med efter-
skoleophold – hvis der søges orlov. Orlov søges/

UNDERVISNINGSBETINGELSER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER
bevilges for en hel sæson. Der skal indsendes 
ny tilmelding til den efterfølgende sæson senest 
31 maj.

 
BETALING
 
Som udgangspunkt betales i tre rater, beløb 
under 1.000 kr. dog i én rate. Raterne forfalder i 
oktober, januar og april. Indbetalingskort frem-
sendes fra Esbjerg Kommune til betalerens 
e-boks. Hvis der er aftale om PBS eller elek-
tronisk betaling, sker opkrævningen på denne 
måde. Sammen med første rate opkræves 
Copy-Dan afgift og administrationsafgift på i alt 
kr. 100,00 pr. betalende elev.

 
KULTURSKOLENS 
MUSIKUNDERVISNING  
I SKOLETIDEN

 
I forbindelse med folkeskolereformen er der 
skabt mulighed for, at musikundervisningen i 
Kulturskoleregi kan lægges i skoletiden. Ved til-
meldelse til Kulturskolen kan I anmode om, at 
jeres barn opfylder en del af sin undervisnings-
pligt ved at deltage i Kulturskolens musikunder-
visning. 

BEMÆRK: At der er tale om en anmodning/
ansøgning til skolelederen på jeres barns skole. 
Det er skolelederen, som skal give den endelige 
tilladelse.

LEKTIONSLÆNGDER OG PRISER
 
Hvis ikke andet er nævnt, er prisen pr. elev for 
en sæson og gældende for elever indtil 25 år.

Musikalsk Forskole  
kr. 1.050
Instrumental, solo basis 
25 min./uge kr. 3.790 
Bemærk særlig favorabel pris for forskole- 
elever. Spørg på Kulturskolen. 
Instrumental, solo plus  
35 min./uge kr. 5.735
Instrumental, 2–3 på hold  
30-45 min./uge kr. 2.290
Folkemusiklinje inkl. sammenspil:  
· solo basis 
25 min./uge kr. 3.790  
· 2-3 på hold  
30-45 min./uge kr. 2.290 
Billedkunst 
Kr. 1.515 + materialer kr. 175 
Sammenspil 
kr. 905/Gratis*
Instrumental, solo basis, over 25 år 
kr. 8.115
Instrumentleje (guitar og strygeinstrumenter) 
kr. 850 

*Gratis, hvis man går til betalt instrumental- 
undervisning.
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KONTAKT FANØ KULTURSKOLE

c/o Esbjerg Kulturskole
Islandsgade 50 
6700 Esbjerg

Tlf.: 76 16 65 00 
E-mail: kulturskolen@esbjergkommune.dk 
www.fanøkulturskole.dk

Du vil blive dirigeret  
videre til en online  
tilmeldingsblanket

T I LMELD

TILMELD DIG  
FANØ KULTURSKOLE  

SÆSON 2019-2020 
– KLIK HER

https://www.fanoe.dk/borger/boern-unge-og-familie/fanoe-kulturskole
https://esb.speedadmin.dk/tilmelding#/

