
   

Kulturskolan i Vaggeryd 
Werner Malmstens väg 1 
567 32 Vaggeryd Tel: 0730-492747 Mejl: staffan.boberg@vaggeryd.se 

Anmälan till Kulturskolan i Vaggeryd 

2020 – 2021 

 
Elevens förnamn:  efternamn:    

 

Elevens personnummer (tio siffror):    

 

Skola ht-20:   Klass ht-20:   

 

Val av kurs – första hand:    

Instrument: önskas hyra  eget instrument  

 

Val av kurs – andra hand:    

Instrument: önskas hyra  eget instrument  
 

Jag vill sjunga i kör:  

Jag vill dansa:   
 

Målsmans förnamn:  efternamn:    

 

Adress:   Postnr:              Ort:______________________ 

 

Målsmans personnr: (10 siffror)____________________________   tel:_____________________ 

 

E-post förälder:    

 

Datum:  Målsmans underskrift:    



   

Kulturskolan i Vaggeryd 
Werner Malmstens väg 1 
567 32 Vaggeryd Tel: 0730-492747 Mejl: staffan.boberg@vaggeryd.se 

Våra kurser 
Ansökan sker via denna blankett eller digitalt via vår hemsida. 

 

Dans 

Föräldrar-Barndans:  barnet måste ha fyllt två år för att få börja och undervisningen sker 
tillsammans med en vuxen familjemedlem. 

Danslek:  rekommenderas från 3,5 år. 

Dansmix: rekommenderas från att du fyllt 5 år. Kursen är valbar fram tills att barnet fyllt 
7 år. 

Jazzdans, Street, Balett: rekommenderas från att barnet fyllt 7 år. 

Jazzdans/pilates Vuxen: denna kurs rekommenderas för vuxna personer. 

Dansfördjupning: för dig som vill dansa flera ggr/vecka rekommenderas från 7 år. 

Prova på-dagar i dans:  se datum och tider på www.vaggeryd.se/kulturskolan. 

 

Drama och teater 

För dig som tycker det är roligt att dramatisera och spela teater. Du får träna kroppsspråk, kroppsuttryck och 
användandet av rösten. Du lär dig att agera och improvisera. Undervisningen anpassas gärna efter gruppens 
önskemål. 

Kulturskolans drama- och teaterkurser riktar sig till de som går i f-klassen upp till tidigt vuxen ålder. 

 

Instrument 

Vi erbjuder kurser i en mängd olika instrument och som spelas både enskilt och i grupp. 

Suzukifiol:  från 5 år 

Blockflöjt:  från årskurs 2 

Sång:                                                från årskurs 2 

Körsång: rekommenderas från åk 4 t o m gymnasiet 

 

Från årskurs 3 kan du välja från de här instrumenten: 

Blockflöjt Fiol Kornett Sång 
Cello Gitarr Piano Trombon 
Elbas Keyboard  Saxofon Trumpet 
Elgitarr Klarinett Slagverk/trummor Tvärflöjt 

 


