Det er en fornøjelse at byde velkommen til den 43. sæson på Den Kreative Skole. Vi er Fredericias kulturskole, der tilbyder kom
munens børn og unge mellem 0-25 år nogle helt særlige muligheder, hvor de kan fordybe sig i en bred vifte af fag indenfor musik,
drama, billedkunst, dans og musical.

VI GLÆDER OS MEGET TIL AT SE DIG
PÅ DEN KREATIVE SKOLE TIL:

KulturCenter Kongensgade 111

KOM 0G VÆR

Tværfaglige projekter • Koncerter • Dramaforestillinger • Musical • Billedskolens
udstilling • Danseopvisninger • Workshops • Præsentationsarrangementer på skolerne
Talentkoncerter • Afslutningsarrangement • Julehygge • Sommerrock
Læs mere på vores hjemmeside

Følg os på

Velkommen i Den Kreative Skole
På Den Kreative Skole er de 4 kunstarter samlet i èn skole og under det samme tag. Det udnytter vi i skolens mange tværgående
samarbejder, bl.a. når vi laver vores egne forestillinger og projekter. Således producerede Den Kreative Skole i 2016 Julekalende
ren ”Sofies Magiske Jul”, som blev udsendt på TV Syd+. Den Kreative Skole har af Byrådet fra 2017 fået
økonomisk mulighed for at igangsætte en udviklingsplan, der betyder, at vi kan tilbyde talentarbejde på
drama, billedkunst og dans, samt starte en ny linje for musicaltalenter. Herudover vil vi udvikle
samarbejdet med skolerne, opgradere lokaler og instrumenter mm.

Musikskolen

Dramaskolen

Billedskolen

Danselinjen

Den Kreative Skoles lokaler findes i KulturCenter Kongensgade 111. Her mødes skolens børn og unge med
byens voksne kulturliv, til gensidig glæde og inspiration i en bygning, der summer af liv hele året. Vi sætter
pris på det gode samarbejde med skoler og daginstitutioner, og kommunes musik- og kulturliv, hvor I ofte
kan opleve skolens elever som aktive deltagere ved koncerter, arrangementer og events i Fredericia.
Jeg håber, at rigtig mange elever har lyst til at være med i sæson 2017/2018.
Med venlig hilsen
Arne Gaardsted Jørgensen
Skoleleder

KulturCenter Kongensgade 111 er
hele Fredericias kulturhus. I Lille og
Store Sal præsenterer skiftende forenin
ger kunst i særklasse. Også byens kor
samt orkestre øver og giver koncerter i
de gode lokaler. Der er masser af plads
til møder og foredrag. Hos os har alder
ingen betydning, eftersom der er plads til
både Kulturbørnehaven, til teaterforestil

Til- og
gentilmelding
Sådan gør du:

Gå ind på skolens hjemmeside:
dksfredericia.dk og find vores
tilbud indenfor musik, drama,
billedkunst, dans og musical.
Tilmelding benyt ”Selvbetjening”
Tilmelding - nye elever.
Gentilmelding benyt ”Login”
nuværende elever og lærere

MED!

Efter tilmeldingen sender vi en
bekræftelse pr. mail om, at vi har
modtaget din tilmelding og at
du er tilmeldt skolens venteliste.
De elever, som vi kan tilbyde en
plads, vil senere modtage en mail
om undervisningsstart, tid og
sted.

ntilmelding:
Tilmelding og ge
Sidste frist fredag

d. 5. maj 2017

linger for hele familien og til det modne
udstillingspublikum. KulturCenter
Kongensgade 111 er en kulturel succes
og et kreativt væksthus med aktiviteter
hver eneste dag, året rundt.
Mangler du lokaler til en kulturel akti
vitet indenfor musik, drama/teater og
kunst, vil vi gøre vores bedste for at finde
plads til dig og dit projekt.

Betaling / Priser
Kongensgade 111 · 7000 Fredericia
Mandag - torsdag kl. 10.00 - 15.30
Fredag kl. 10.00 - 13.00
Tlf. 7211 3355
dksfredericia.dk | dks@fredericia.dk

Praktiske oplysninger
På dksfredericia.dk kan du finde
oplysninger om bl.a.:
• Tilmelding/gentilmelding
• Udmeldelse
• Aflysning
Skoleleder
• Lærere
Arne Gaardsted
• Arrangementer
Jørgensen
• Ferieår
Souschef
• Instrumentleje
Lone Godskesen
• Bestyrelsen
Sekretær
• Venneforeningen Jeanette

Christoffersen
Serviceleder
Lars Overgaard
Larsen
Servicemedarbejder
Erling Bomholt
Andersen

Elevbetalingen opkræves á 3 rater (sept., dec,
og marts) i Musikskolen, Danse- og
Musicallinjen samt halvårligt (okt. og jan) i
Drama- og Billedskolen.

Et fritidstilbud til børn og unge

2017-2018

Se alle priser på dksfredericia.dk
Musikskolen, Danse- og Musicallinjen
Holdundervisning...............fra 203 kr. pr. md.
Soloundervisning................fra 343 kr. pr. md.
Musik for de 0-8 årige.............. 161 kr. pr. md.
Talentlinjen.............................. 759 kr. pr. md.
Kor........................................................
gratis
Instrumentleje.......................... 300 kr. halvårligt
Sammenspil, samt Teori- og hørelære
for musikskole-elever...........................
gratis
Dramaskolen
Dramaskolehold....................... 723 kr. halvårligt
Billedskolen
Billedskolehold........................ 723 kr. halvårligt
Dans.......................................... 161 kr.
Opstartsgebyr
pr. undervisningstilbud.............. 50 kr.
Rykkergebyr
Takst for Fredericia Kommune. 250 kr.

pr. md.

NYHED

Musica

llinjen

En ny og spændende
sæson er på vej…
Vi er en skole med masser af muligheder inden for musik, drama,
billedkunst, dans og musical. Så har et eller flere af områderne din
interesse, er Den Kreative Skole lige noget for dig.
Læs mere om vores fantastiske tilbud i brochuren og på vores
hjemmeside dksfredericia.dk. Her kan du også online
tilmelde dig - bemærk tilmeldingsfristen er fredag
den 5. maj 2017.
Kom og vær med - vi glæder os meget til at se dig!

Musikskolen
43. sæson

Dramaskolen

Undervisningstilbud

29. sæson

Musik for de 0-8 årige
Undervisning i Kongensgade 111
Babyrytmik 		
Syng og leg med dit barn
Musikalsk legestue

3 - 12 mdr.
1 - 2 år og 3 - 4 år
4 - 5 år

Undervisning ude på skoler
Musikalsk forskole
Rytmisk værksted (band)

0. - 2. klasse
2. - 4. klasse

Undervisning i Kongensgade 111
Børnekoret 		
0. - 3. klasse
Juniorkoret 		
4. - 6. klasse
Ungdomskoret 		
7. - 10. klasse
Les Femmes 		
16 år og opefter

Sammenspil

Orkestre og ensembler
Fredericia Percussion
Guitarorkester
Minietta (for yngre strygere)
Arcona (juniororkester)
Sinfonietta Fredericia
Celloexpresssen
Tværfløjtegruppe
Rytmisk bandsammenspil
Keyboardgrupper
Saxofongruppe
Klarinetgruppe
Jazzgruppe

Undervisningstilbud

1. sæson

Hold

Mandag

Tid

1

1.-4. klasse

kl. 15.15-16.45

2

5.-7. klasse

kl. 17.00-18.30

3

7. klasse til 20 år. Dramaskolens talenthold
(efter audition)

kl. 19.00-20.30

Tirsdag

Instrumentalundervisning
og sang

Kor

Musicallinjen

Træblæserne
Tværfløjte
Klarinet
Saxofon
Piccolofløjte
Obo
Fagot
Blokfløjte

Messingblæserne
Trompet
Basun
Tuba
Horn

4

4.-6. klasse

kl. 15.30-17.00

5

6.-8. klasse

kl. 17.15-18.45

6

7.-10. klasse

kl. 19.00-20.30

Onsdag

Strygerne
Violin
Bratsch
Cello
Kontrabas

7

2.-4. klasse

kl. 15.15-16.45

8

5.-7. klasse

kl. 17.00-18.30

Dramaskolen er et tilbud til børn og unge fra 1. klasse op til 25 år i Fredericia Kommune.
Læs nærmere om Dramaskolens tilbud samt tilmelding, sæsonstart, praktiske oplysninger
og regelsæt: dksfredericia.dk.

Har du et musicaltalent?

Har du lyst til at udvikle dit musicaltalent på højt niveau og
blive et af de 8 udvalgte unge musicaltalenter i Fredericia,
så er dette nye og unikke tilbud for unge fra 8./9. klasse og
gymnasiealderen lige noget for dig.
Musicallinjen indeholder undervisning i solosang , dans
og drama, alt sammen rettet mod musical. Linjen er
for unge, der vil arbejde videre med deres store passion
– Musical. I vil modtage drama- og danseundervisning
af Sanne Æbeløe Vestergaard, som er uddannet på Det
Danske Musicalakademi. Man får tildelt en sanglærer fra
Den Kreative Skole, der passer til ens stemme.
Der optages kun 8 unge, efter audition i foråret 2018 til
opstart i sæson 2018/19 – vær opmærksom på at tilmel
dingen foregår i foråret 2018.
Læs mere på vores hjemmeside dksfredericia.dk
Hvordan

Linjen

Prisen er

Trommer og slagtøj
Trommesæt
Trommer og leg
Marchtromme
Slagtøj og marimba

Tangentinstrumenter
Klaver
Keyboard

Sang og stemmedannelse

Øvrige tilbud

• Teori- og hørelære
• Musik og computer
• Talentlinje – Du indstilles til optagelsesprøve af din lærer.
Læs mere om undervisningstilbuddene på dksfredericia.dk
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Billedskolen
22. sæson

7. sæson

Hold

Mandag

Tid

1

4.-7. klasse. For alle

kl. 15.15-17.45

2

6.-9. klasse. Tegnehold. For alle

kl. 18.00-19.30

Tirsdag
3

4.-7. klasse. For alle

kl. 15.30-17.30

4

5.-8. klasse. Primært for fortsættere

kl. 18.00-20.30

Onsdag
5

2.-4. klasse. For alle

kl. 15.30-17.30

6

5.-8. klasse. Primært for fortsættere

kl. 18.00-20.30

2.-3. klasse. For alle

kl. 15.00-16.30

Undervisning gennem Musikskolen
Blæsere og slagtøj
• 6. Juli Gardens Tambourkorps
• 6. Juli Gardens Harmoniorkester

8

3.–4. klasse. Primært for fortsættere

kl. 16.45-18.45

9

9. klasse - 25 år. Billedskolens talenthold
(efter indstilling)

kl. 19.00-21.30

Billedskolen er et tilbud til børn og unge fra 2. klasse op til 25 år i Fredericia Kommune.
Læs nærmere om Billedskolens tilbud samt tilmelding, sæsonstart, praktiske oplysninger
og regelsæt: dksfredericia.dk.
Billedskolens koordinator: Pia Hessellund. Tlf.: 2425 2950.

1

Danselinjen

Undervisningstilbud

7

dksfredericia.dk

måned.

s/betalingsre

g sker på Den allinjen, senest den
Tilmeldin
k music

6. Juli Garden

Officiel undervisningsstart i Musikskolen: fredag den 18. august. Se øvrige praktiske oplysninger på

kr. 759 pr.

For friplad

Torsdag

Yderligere oplysninger tlf. 7591 3607
eller www.6juligarden.dk
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Hvordan man

Dramaskolens koordinator: Louise Grotum Thygesen. Tlf.: 2989 1215

Guitar/strengeinstrumenter
Guitar
El-gutiar
El-bas
Tamilsk karnatik
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Torsdag
9-12 år kl. 16.15-17.15
13-16 år kl. 17.15-18.15
Danselinjens talenthold
Efter indstilling
(Tidspunkt følger)
Holdstr.: 20-24 elever
Lærer: Sara Lindhardt
I dans er hele kroppen
vores instrument. Dansen
er relateret til teater og
performance. På hol
dene arbejder vi med at
udtrykke en stemning,
et billede, musik eller en
følelse.
Vi stifter også bekendt
skab med breakdance,
Hip Hop, jazz, klassisk,
indisk, afrikansk dans
o.l. Derudover arbejder
vi med fysisk træning og
improvisation, samt ind
studerer en koreografi,
som vi opfører ved en
forestilling.

