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MUSIKK
Kulturskolens musikktilbud består av piano, 
sang, band-og noen blåseinstrumenter. 
Se alder for hvert enkelt instrument.

Piano fra 3. klasse
I undervisningen blir både akust-
iske og digitale pianoer brukt. 
Det gis opplæring i klassisk 
piano og brukspiano. Elevene får 
lære å spille etter noter, besifring 
og på gehør. Vi bruker piano- 
skoler, men elevenes 
valg av stykker og 
musikksjanger er 
viktig i piano- 
undervisningen.

Sang fra 
4. klasse
Sangundervisnin-
gen vil gi deg bedre 
kjenn- skap til stem-
men din, og hvordan 
du kan bruke den på ulike 
måter. Undervisningen tar utgangspunkt 
i elevens interesser med tanke på stilart/
sjanger og sangvalg. 

Saksofon fra 4. klasse
Nybegynnere øver på klang, teknikk og enkle 
melodier. Etter hvert lærer eleven å spille etter 
noter og på gehør.

Messingblåseinstrument fra 2. klasse
Opplæring i messingblåseinstrument med tanke på 
deltagelse i lokale korps. Opplæringen gis både til 
nybegynnere og viderekomne.

Gitar fra 4. klasse
Nybegynnere må starte på akustisk gitar. Eleven bør 
ha gitar i passe størrelse. På el.- gitar lærer eleven 
hvordan el.-gitaren brukes som bandinstrument.

Bass fra 4. klasse
I begynnelsen øver vi på grunn-
leggende bassteknikk og enkle 
låter. Etter hvert vil eleven bli kjent 
med hvordan bassen brukes som 
bandinstrument.

Tromme/Trommesett fra 4. klasse
Nybegynnere starter på skarp-
tromme. Trommesett er derfor ikke 
nødvendig til hjemme øving det 
første året. Øve Pad og stikker kan 
kjøpes på kulturskolen på første 
time. Elever på trommesett må ha 
mulighet for hjemme øving.

Rett i band fra 4. klasse
Tilbudet passer for nybegynnere 
som har lyst til å lære seg samspill 
med bandinstrumenter og vokal. Elevene får prøve ut 
alle instrumentene. Det kreves ingen forkunnskaper.

Band fra 4. klasse
Tilbudet passer for de som har spilt eller sunget en 
stund (ikke nybegynnere). Man kan søke på band 
selv om man ikke er elev i kulturskolen, men også 
kulturskoleelever kan søke. Både enkeltpersoner og 
etablerte band kan søke. Hvis noen vil søke men 
synes det er vanskelig å finne noen å spille sammen 
med, kan kulturskolen hjelpe til med å sette sammen 
band.

Kultur Arr fra 8. klasse
Vil du være med å arrangere UKM, 

konserter og forestillinger? Er du in-
teressert i lyd og scenearbeid? Liker 

du å planlegge og holde orden på 
ting? Da kan dette være noe for 
deg. Det blir gitt opplæring i lyd, 
lys, planlegging, nettredaksjon 
m.m. 
Kulturskolen tar inn Max 10 ung-
dommer i arrangørgruppen.

Du får være med å:
• Arr. lokalt UKM

• Arr. kulturskolens konserter og 
forestillinger

•  Lyd og lys på huskonserter m.m.

Samspill
Alle musikkelevene i kulturskolen får tilbud om å delta 

på samspill 3 uker hvert halvår. Samspillukene 
foregår på ettermiddagstid i Hitra kultur-

senter, og avsluttes med en konsert. 

DRAMA/TEATER
I teatergruppene vil vi utforske ulike 
spekter innen teater; teaterlek, impro-

visasjon, pantomime, revy, klassisk 
teater, fortelling osv. Her er vi alle sam-

men like viktige og ingen vil bli vurdert opp 
imot andre.

Drama 1 fra 3 – 5 klasse
Dette er gruppa for de minste og de med minst erfaring. 
Det er ikke fokus på at barna skal prestere noe i disse 
timene, her er det viktig å bli kjent med faget, utfordre 
seg selv innenfor det nivået man er på, ha det gøy 
med faget og hverandre.

Drama 2 fra 6 – 10 klasse
De eldre barna som har litt mer erfaring vil bli utfor-
dret litt mer i disse timene, både faglig og personlig. 
Disse barna vil gå dypere inn i de ulike elementene 

og det vil bli gitt mer spesifikke 
tilbakemeldinger.

VISUELLE KUNSTFAG
Visuelle kunstfag fra 1. klasse
Faget gir en grunnleggende innføring 
i ulike kunstfag. Eleven skal få innsyn 
i ulike grener innenfor billedkunst; 
illustrasjon, bruk av Photoshop, 
akrylmaling, blyanttegning etc. Til 
å begynne med brukes mest blyant, 
men etter hvert også andre redska-
per og materialer.

Opplæringen har ikke som mål 
å utdanne kunstnere, men la barn 
og ungdom få innsikt og erfaring i 
forskjellige uttrykk innenfor billed-

kunsten. Undervisningen er gruppeba-
sert. Gruppene deles etter alder.
Tilbudet gis på Knarrlagsund Oppvekstsenter og Hitra 
kultursenter på Fillan.

DANS
Dans fra 1. klasse
I dans jobber vi med kroppsbeherskelse og utfoldelse 
i forhold til danseteknikker innen scenisk dans. Man 
lærer å bli bevisst sin egen kropp og hvordan bruke 
den som et instrument. Vi uttrykker dette gjennom 
teknikktrening, lek og improvisasjon.
Tilbudet i dans gis bare på ettermiddagstid 
i Meierisalen, Kystmuseet på Fillan.

Foto: (fra øverst og nedover): 1) Jod. 2) Sara Emilie 
Eide Haltland/Foto: Hitra-Frøya/Trond Hammervik.
3) Runa Steinvik Larsen/Foto: Hitra-Frøya/Trond 
Hammervik. 4) «Colour Chaos»av Siri Strøm Reitan.
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SØKNAD

For å søke om plass i kulturskolen, gå inn på: 
www.hitra.kommune.no eller direkte via linken: 
https://nohitra.speedadmin.dk/tilmelding/#/   
Her kan du også lese mer om tilbudene våre.

SØKNADSFRIST

Fristen for hovedopptaket er: 1. mai

For supplerende opptak til vårhalvåret: 1. desember

Du kan imidlertid søke om plass hele året, og kan 
få plass dersom det er ledige elevplasser. På dans, 
teater og visuelle kunstfag tas det inn elever fortrinns-
vis ved skolestart i høst og vårhalvåret.

INFORMASJON

Generelt
Alle tilbud gis med forbehold om lærerkrefter.
Undervisningssted bestemmes ut ifra søkerantall. 
Det kreves min. 3 elever for at tilbudet skal gis ved en 
skole.

Kulturskoleavgiften
Kulturskoleavgiften er kr 2.200,- pr år. 
For deltagelse på dans og teater koster det 
kr 1.400 pr. år.
Materialavgift teater og dans: 100 kr. pr. halvår
Materialavgift visuelle kunstfag: 250 kr. pr. halvår
Det er 50 % søskenmoderasjon og 50 % aktivitets-
moderasjon i kulturskolen.
Avgiften kreves inn to ganger pr. år, 20. oktober for 
høst- og 20. februar for vår- halvåret.

Musikkbingene
Hitra kulturskole disponerer to musikkbinger på Fillan. 
Etter avtale med kulturskolen er det mulig å låne 
musikkbingene til øving.

Leie av instrument
Eleven må ha instrument å øve på hjemme. Det er 
mulig å få leie instrument fra kulturskolen det første 
året. Kulturskolen har saksofoner, digitalpianoer, 
gitarer og bassgitarer til leie. I tillegg er det mulig 
å leie forsterkere for de som trenger det. 
Leieprisen er kr. 300,- pr. halvår.

KONTAKT OSS

Postadresse:
Hitra kulturskole

Hitra kultursenter, 7240 HITRA

Besøksadresse:
Hitra kultursenter, Fillan

E-post:
postmottak@hitra.kommune.no

Telefon: 72 44 17 00 
(Hitra kommune)


