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TILBUD 2019 / 2020

Breddeprogram

Kulturkarusellen
1. og 2. klasse

Anbefales for alle elever i 1. og 2. klasse. Introduksjon til 
ulike musikk- og kulturuttrykk, slik at de i neste omgang 
kan velge hva de ønsker å gå videre med av andre fag i 
kulturskolen. 

Kurs over 12 uker hvert semester. Maks 10 elever pr. 
gruppe.

Kulturkarusellen
The course «Kulturkarusellen» is recommended for all 
students in the 1st and 2nd grade. It is an introduction 

to different kinds of musical and cultural expressions. The 
course has 12 lessons each semester. Maximum 10 students 
per group.

Kjerneprogram

Musikk
Fra 3. klasse

Kulturskolens musikktilbud består av piano, sang, ukulele 
og bandinstrumenter. Instrumenttilbudene gis f.o.m. 3. 
klasse.

Alle musikkelevene i kulturskolen får tilbud om samspill. 
Samspill foregår på ettermiddagstid på Hitra kultursenter 
og avsluttes med en konsert hvor alle får mulighet til å 
opptre.

Music from 3rd grade
The cultural schools musical courses consists of piano, 
vocal, ukulele and different kinds of band instruments. 
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The age limit for the instrument courses is 3rd grade.

All of our music/song students will have the opportunity 
to participate in a musical interaction group with other 
students. The «samspill» period ends with a concert where 
everyone involved gets the chance to perform.

Piano 

I undervisningen blir både akustiske og digitale pianoer 
brukt. Det gis opplæring i brukspiano og klassisk piano.

Elevene får lære å spille etter noter, besifring og på gehør. 
Vi bruker pianoskoler, men elevenes valg av stykker og 
musikksjanger er viktig i pianoundervisningen.

Piano from 3rd grade
Both digital and acoustic piano is used for teaching 
this course. The students will learn how to play by 

chords, by numbers and by ear. The students own choice of 
genre is taken in to consideration when choosing musical 
pieces, in addition to the classical piano teachings.

Sang

Sangundervisningen vil gi deg bedre kjennskap til 
stemmen din, og hvordan du kan bruke den på ulike måter. 
Undervisningen tar utgangspunkt i elevens interesser med 
tanke på stilart/sjanger og sangvalg.



Vocal
The singing lessons will teach you about your own 
voice and how you can use it in different ways. The 

students own choice of genre is taken in to consideration 
when choosing songs.

Ukulele

På ukulele lærer vi grunnleggende akkorder og rytmespill 
til forskjellige sanger.

Ukulele
In this Ukulele course the students learn basic chords 
and rhythms to different songs.

Gitar

Nybegynnere må starte på akustisk gitar. I undervisningen 
lærer eleven hvordan el-gitaren brukes som 
bandinstrument.

Guitar
All new guitar students start out with acoustic-guitar. 
Then they gradually move on to electric-guitar, and 

learn how to play guitar in a band.

Bass

I begynnelsen øver vi på grunnleggende bassteknikk og 
enkle låter. Etter hvert vil eleven bli kjent med hvordan 
bassen brukes som bandinstrument.

Electric bass
The students get to practice basic bass techniques and 
simple melodies. They with also learn how to play bass 

in a band.

Tromme/trommesett

Nybegynnere starter på skarptromme. Trommesett er 
derfor ikke nødvendig til hjemmeøving det første året. 
Øvepad og stikker kan kjøpes på kulturskolen på første 
time. Elever på trommesett må ha mulighet for å øve 
hjemme.

Drums
Beginners start out with snare-drums. Practice drum-
pads and drumsticks can be bought directly from the 

school.



Band
Fra 5. 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. 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.

Band from the 5th grade
This course is for experience students (not beginners). Both 
individuals and established groups can apply to this course. 
The teachers can also assist in putting together a band 
amongst the students within the class.

KultArr (gratis)
Fra 8. klasse

Vil du være med å arrangere UKM, konserter og 
forestillinger? Er du interessert i lyd og scenearbeid, 
eller liker du å fotografere? 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 ungdommer i 
arrangørgruppen.

Du får være med å:
• Arr. lokalt UKM
• Arr. kulturskolens konserter og forestillinger
• Lyd og lys på huskonserter m.m.

KultArr from the 8th grade (free course)
If you are interested in arranging concerts, working with 
lighting/sound, working backstage, planning events etc., 
then this course is for you! Maximum 10 students per group.



Visuelle kunstfag

Visuelle kunstfag
Fra 3. klasse

Faget gir en grunnleggende innføring i ulike kunstfag. 
Eleven skal få innsyn i ulike kunstuttrykk; illustrasjon, 
bruk av Photoshop, akrylmaling, blyanttegning, leire etc. 
Til å begynne med brukes mest blyant, men etter hvert også 
andre redskaper og materialer.

Opplæringen har ikke som mål å utdanne kunstnere, men 
la barn og ungdom få innsikt og erfaring i forskjellige 
uttrykk innenfor visuelle kunstfag. Undervisningen er 
gruppebasert og gis på Fillan.

Visual arts from the 3rd grade
This course gives a basic introduction to different 
art forms. The goal is to introduce the students to 

different expressions, techniques and materials. This is a 
group based course.

Dans
Dans fra 1. klasse

På kulturskolen tilbys det mange forskjellige dansestiler; 
jazz, streetjazz, ballett, acrojazz og dans for de minste. 
Danseklassene passer for alle som ønsker å lære og danse, 
uansett om du er nybegynner eller om du har en drøm om 
å bli danser! Å oppleve, utøve og skape dans vil kunne gi 
et positivt bidrag til elevens fysiske, emosjonelle, sosiale 
og intellektuelle utvikling. Dansen foregår i Meierisalen, 
Kystmuseet Fillan.

Dance from 1st grade
The dance classes include a fusion of different dance 
styles such as jazzdance, ballet, streetjazz, acrojazz, 

but also dance lessons for kids. Our dance classes are 
suitable for both beginners and students with more 
experience.

Fordypningsprogram
Utvidet tilbud til elever som har gått en stund i 
kulturskolen. Fordypningsprogrammet stiller krav til faglig 
nivå og egeninnsats. Aktuelle elever gis tilbud om å delta i 
et fordypningsprogram.

Extended courses
Extended courses for students who has attended the 
basic courses and want to learn more about their 

instrument/techniques/theory. The course will be offered 
after an appointment with the specific teacher.



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

Basic information
What courses the school has depends on the teachers 
and their fields of teaching. Teaching locations gets 

decided based on the numbers of applicants. Minimum of 3 
students per course per location/school.

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 digitalpianoer, gitarer og bassgitarer 
til leie. I tillegg er det mulig å leie forsterkere for de som 
trenger det.

Det koster kr. 300,- pr halvår for å leie instrument fra 
kulturskolen.

Instrument rental
Students who are attending musical courses must have 
access to instruments at home in order to practice. It is 

possible to rent an instrument from the school for the first 
year. The price is kr 300,- per semester.

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

Musikkbingene (practice rooms)
Hitra Kulturskole has 2 practice rooms for music 
students. They are located in Fillan. Use by 

appointment.

Søknad
For å søke om plass i kulturskolen, gå inn på: 
www.hitra.kommune.no

Application
To apply, go to: www.hitra.kommune.no

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 og visuelle 
kunstfag tas det inn elever fortrinnsvis ved skolestart i 
høst- og vårhalvåret.



Deadline
The deadline for the main intake is May 1st. Second 
intake is December 1st. The students will be admitted 

successively when vacant places appear.

Kulturskoleavgift
Kulturskoleavgiften er kr 2.400,- pr år. For deltagelse på 
dans koster det kr 1.600 pr. år.

Materialavgift dans: 100 kr. pr. halvår
Materialavgift visuelle kunstfag: 250 kr. pr. halvår

Det er 50 % søskenmoderasjon og 50 % 
aktivitetsmoderasjon i kulturskolen.

Avgiften kreves inn to ganger pr. år, 20. oktober for høst- og 
20. februar for vår- halvåret.

School fees
School fees are kr 2400,- per year. (Dance fees are kr 
1600,- per year.)

Material fees dance: kr 100,- per semester.
Material fees visual arts: kr 250,- per semester.

There is a 50% sibling discount and a 50% activity discount. 
The fees are collected twice a year, October 20th and 
February 20th.

Kontakt oss / Contact us
Hitra kulturskole
Torget 10, 7240 HITRA

Telefon / phone:
+47 72 44 17 00 (Hitra kommune)
+47 72 44 18 16 (Biblioteket)

E-post / mail:
postmottak@hitra.kommune.no


