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Anmäl dig till höstens kurser före 17 maj 
för störst chans att få börja! 
 

@boras_kulturskola 

 #framtidenskulturskola



Följ oss på Instagram 
@boras_kulturskola



#framtidenskulturskola



MUSIK



INSTRUMENT

T RÄ B L Å S I N ST R U M E N T

Baryton  
Blockflöjt
Tvärflöjt
Oboe
Klarinett
Fagott
Saxofon 
 

B L EC K B L Å S I N ST R U M E N T

Trumpet
Valthorn
Trombon
Tuba 

ST RÅ K I N ST R U M E N T

Violin (Fiol)
Viola (Altfiol) 
Violoncell (Cello) 
Kontrabas 
 

ST RÄ N G I N ST R U M E N T

O C H  TA N G E N T I N ST R U M E N T

Piano 
Gitarr
Elgitarr 
 
Elbas

S L AGV E R KS I N ST R U M E N T

Slagverksmix  
Slagverk/trummor 
 
 

För dig som redan spelar slagverk, blås- 
eller stråkinstrument finns möjligheten 
att spela med andra i orkester! För dig 
som spelar gitarr finns möjlighet att spela 
i någon av våra gitarrorkestrar. Det finns 
också möjlighet att spela i band.  

ORKESTER 

 
SÅ N G
Från årskurs 7  
 
G E N E RAT I O N S KÖ R
För barn 4-6 år med vuxen

BA R N KÖ R E R 
Från årskurs 1

D RA M A KÖ R
Från årskurs 4
  
M E L L A N KÖ R
Från årskurs 4

K I L L KÖ R
Från årskurs 4

U N G D O M S KÖ R
Från årskurs 7

V UX E N KÖ R 
För dig över 18 år 

SÅNG / KÖR 

M
U

SI
K

MUSIKPRODUKTION 
Från årskurs 7. 
Musikproduktion vänder sig till dig som 
har kommit lite längre i ditt spelande och 
vill skapa egen musik med hjälp av dator i 
studiemiljö.  



DANS



DA N S M I X
Vi går igenom grunderna i dansen och 
bygger upp rytmik och taktkänsla på ett 
lekfullt sätt.  Vi rekommenderar eleverna att 
ha mjuka, följsamma träningskläder och på 
fötterna har vi strumpor eller dansar barfota.

BA L E T T 
Genom att dansa balett förbättrar eleverna 
sin musikalitet, smidighet, kroppskontroll, 
hållning, styrka och kondition. Balett-
lektionerna består både av övningar vid 
stången och längre dansanta övningar på 
golvet. Balett dansas till klassisk musik. 

JA ZZ
En kraftfull stil med mycket rytmik och 
accenter. Används ofta i show/musikal och 
musikvideos. Vi rekommenderar eleverna 
att ha mjuka, följsamma träningskläder. På 
fötterna har man gärna jazzdansskor men 
det går lika bra med strumpor eller barfota.

Besök boras.se/kulturskolan för mer 
information om dagar, tider och 
nivå-indelning på våra kurser. Nedan 
kan du läsa om de dansstilar som du 
kan dansa på kulturskolan. 

DANS

M O D E R N
En dynamisk dansstil som innehåller 
tyngd, golvkontakt, flöde, andning och 
improvisation. Koreografierna innehåller 
ofta tematiskt berättande och eget kreativt 
skapande. Vi rekommenderar eleverna att 
ha på sig mjuka, följsamma träningskläder, 
gärna långa byxor för att skydda knäna då 
vi arbeta med golvteknik. På fötterna har vi 
strumpor eller dansar barfota. 

ST R E E T 
Street är ett samlingsnamn för många olika 
stilar som kommer från USAs östkust 
och västkust. Huvudstilarna är Locking, 
Popping, Breaking, HipHop och House.  
Vi rekommenderar eleverna att ha rymliga 
och bylsiga träningskläder till exempel 
sweatpants och smidiga och lätta sneakers 
på fötterna.

 
 

DANSKURSER



TEATER



T E AT E R L E K  
Årskurs 2  

Teaterlek är för dig som vill prova på 
teater och drama för första gången. Vi gör 
dramalekar och du får klä ut dig och låtsas 
vara någon annan tillsammans med andra 
som har samma intresse.

I M P R O  1 
Från årskurs 3 

Impro 1 är för dig som vill lära dig grunderna 
i improvisation och det betyder att man 
använder sig av sin fantasi precis i stunden och 
föreställer sig att man är någon annanstans. 
Här får du öva din samarbetsförmåga och 
att man kan visa mycket med kroppen utan 
att nödvändigtvis prata. Improvisation är 
viktigt att lära sig om man kanske en dag vill 
jobba med teater. 

I M P R O  2 
Från årskurs 4 
 
Det här är för dig som har grunderna i 
improvisation och vill bygga vidare och lära 
dig ännu mer för att också möta en publik.

Besök boras.se/kulturskolan för mer 
information om dagar, tider och nivå-
indelning på våra kurser. 

TEATERKURSER

TEATER

G E STA LT N I N G  1  
Från årskurs 3 

Gestaltning 1 är för dig som vill lära dig hur 
man går in i en roll och på ett trovärdigt sätt 
visar upp att man kan vara någon annan 
och det kallas skådespelarteknik. Du får 
jobba med dig själv i förhållande till rollen 
och texten och du kommer att arbeta med 
färdigskrivna, kortare texter.

G E STA LT N I N G  2 
Från årskurs 7 

Gestaltning 2 är för dig som har grunderna 
i skådespelarteknik och vill jobba med en 
pjäs som kommer att ha premiär. För att gå 
Gestaltning 2 krävs ett brinnande intresse 
för teater. 

 
 



 

N YC I R KU S 
Från årskurs 2 

I nycirkus använder vi vår kropp som instrument 
men också olika redskap. Tillsammans lär vi oss
 cirkuskonster och arbetar med föreställningar där 
våra elever får använda sin fantasi och kreativitet.  
 
Våra lärare hjälper dig att uttrycka din berättelse. 
Här är det fokus på att ge och ta plats. En fin 
kamratskap mot varandra är väldigt viktigt i alla 
gruppämnen, men särskilt här då man behöver lita 
på varandra när man arbetar med kroppen. 

Undervisningen är indelad i block med olika 
cirkuskonster. Dessa block varvas på lektionerna och 
är förberedelser inför arbetet med föreställningarna.

AKROBATIK 
Golvakrobatik (kullerbyttor, hjula, handstående, 
handvolter, flick flack, volter etc.), parakrobatik 
(balansera med varandra i olika formationer, 
eller kasta med varandra på olika sätt), bygga 
pyramider och hoppa på trapets.
 
LUFTAKROBATIK 
Trapets, tyg, rep och ringar.

BALANS
Lindans, klot, rulla bollar, enhjuling och gå på 
styltor.

JONGLERING
Jonglera med bollar, diabolo, flowersticks, käglor, 
ringar, tallrikar och poi. 

ATT UPPTRÄDA 
I detta moment arbetar vi med att göra nummer,
berätta historier och uppträda för varandra. 
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B I L D  O C H  F O R M 
Från årskurs 2 
 
I Bild & Form-kursen arbetar vi med teckning, 
måleri och skulptur. Du får lära dig grundläggande 
tekniker som perspektiv, färglära och volym genom 
att teckna kroki /anatomi eller stilleben. Du får 
jobba med olika material som lera, akvarell, akryl, 
blyerts, tusch, copic pennor eller andra material 
som skrot, tyg eller sprayfärg.

Vi undersöker konsten och ser på bilder med syftet
att du skall få hitta ditt eget bilduttryck. Du får lära 
dig att visualisera en idé i bild och berätta genom 
ditt skapande.

Vi besöker gallerier och museer i staden. Vi arbetar 
projektvis och ofta med olika mål som till exempel 
en utställning eller bildspel. 

D I G I TA LT  S K A PA N D E 
Från årskurs 4
 
Denna bildkurs syftar till att ge grundläggande  
kunskaper i bildbehandling och utveckla ditt digitala 
bildberättande. I Bild och Digitalt skapande-kursen 
lär du dig både traditionella tekniker inom 
bildframställning såsom klassiskt analog teckning, 
anatomi, perspektiv, grafisk formgivning & stre-
et-art, till digital bildbehandling med dator, iPad och 
ritplatta som verktyg. 

I kursen arbetar vi med digitalt foto, bildbehandling 
i Photoshop, animation, green-screen och 
bildmontage.
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F OTO 
Från årskurs 6

I foto experimenterar vi med olika tekniker av fotografe-
ring såsom landskapsfoto, porträttbilder och produktbil-
der. Vi arbetar både i fotostudio, ute i staden och i naturen.  
 
Vi arbetar med digitala systemkameror och använder 
datorer för att bearbeta och behandla våra bilder med hjälp av 
Adobe-program som Photoshop och Lightroom.

F I L M  /  A N I M AT I O N 
Från årskurs 2

För dig som går i lågstadiet startar vi nu en kurs i anima-
tion för nybörjare. I kursen får du skapa olika karaktärer och 
miljöer genom att rita, klippa, klistra i papper eller forma i 
lera.
 
Vi använder oss av ipad och stativ för att skapa rörliga 
bilder och filmer.
 

R Ö R L I G  B I L D,  F I L M S K A PA N D E  
Från årskurs 4

Denna kurs är en grundläggande filmkursdär eleven genom 
olika övningar får lära känna och bekanta sig med filmska-
pandets olika former; manus, regi och foto, till redigering, 
animation, ljud och ljus. Undervisningens innehåll anpassas 
med olika övningar för olika åldersgrupper.
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T E XT I L KU RS E R

I textil spelar det ingen roll hur gammal du är eller vilken 
tidigare erfarenhet du har av att skapa i textila material.
I våra kurser för låg och mellanstadiet arbetar vi utifrån 
samma teman och ingångar i det textila, men är indelade i 
åldersnivåer. Du lär dig skillnaden mellan design, konst, 
hantverk och mode och relaterade tekniker till dessa, så som 
sömnad, mönsterformgivning och brodyr.

 
T E XT I L  /  D E S I G N  1  &  2  
För årskurs 2-3 och årskurs 4-6 

Kursen är indelad i kortare och längre projekt. Vi arbetar med 
ett övergripande tema per termin och du får en bred syn på 
vad textilämnet innebär, allt ifrån material och uttryck samt 
olika moment inom en designprocess. Förutom roliga och 
inspirerande uppgifter i textil får du tid att skapa ett eget 
projekt.

T E XT I L  /  D E S I G N  3 
Från årskurs 7

För eleverna i Textil och Design 3 börjar kursen med ett 
uppstartsprojekt där du får ett spännande uppdrag att utföra 
på 4-6 veckor. Resten av läsåret är det du som elev som 
formulerar och skapar dina egna projekt och vår lärare 
fungerar då som handledare. Här är din skaparlust i fokus och 
ditt särskilda intresse inom textil och design får större plats. 
Vid behov och beroende på gruppens olika ingångar i de
textila materialen skapar läraren moment som ger paus från 
projekten och som hjälper dig att komma vidare i ditt projekt.



Simonsland

Hässlehuset 

Musikens hus 

HESTRA MIDGÅRDSKOLAN

BYTTORPSKOLAN

SÄRLASKOLAN

SJÖBOSKOLAN

ERIKSLUNDSKOLAN

EKARÄNGSKOLAN

FJÄRDINGSKOLAN

BODASKOLAN

= Kulturskolefilial

Våra utbudspunkter



 

Kulturskolefilialer  

Borås Kulturskola har åtta filialskolor dit våra lärare kommer på 
fritidstid. Skolorna är markerade på sidan här bredvid. Du anmä-
ler dig till våra kurser på filialskolorna via vår hemsida som vanligt. 
Utbudet varierar men innefattar instrument, dans, kör, cirkus, bild, 
animation och drama. Observera att du måste gå på en av dessa 
skolor för att få gå på filial. 

Avgifter 
För elev som gått i vårt kulår blir det påföljande året gratis i ett ämne. 
Det är då viktigt att man sökt minst 4 alternativ. På grund av stor 
efterfrågan på våra instrument och kurser är detta mycket viktigt. 

 

 

 
 

Anmälan 
 
För att anmäla dig till våra kurser behöver du som är vårdnadshavare 
skapa ett konto i vår e-tjänst om du inte redan har ett konto sedan 
tidigare.  Du når tjänsten via vår hemsida boras.se/kulturskolan.

Skolungdom per termin och kurs   300 kr 
  
Instrumenthyra per termin och instrument  200 kr 
  
Materialkostnad per termin    200 kr 
för våra kurser Bild och form, Film och foto, 
Textil och design samt Musikproduktion.   

Fördjupningsprogrammet    700 kr 
  
Vuxenkör och generationskör    400 kr 
  
Vuxenundervisning per termin och kurs  800 kr



boras.se/kulturskolan

Anmäl dig till höstens kurser på webben
före 17 maj för störst chans att få börja! 

 


