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Opplæring i kunst- og musikkfag

– H V O R  D R Ø M M E R  S K A P E S  –
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HEI! JEg HEtEr Olav trOnsmOEn, er 28 år, og er stolt
ambasadør for alvdal Kulturskole. Jeg er født og oppvokst
i alvdal og flyttet til Oslo som 19-åring hvor jeg i dag jobber
som pianist/keyboardist, produsent og låtskriver. Å leve
av musikk har vært drømmen min siden jeg var veldig ung,
og alvdal Kulturskole er mye av grunnen til at jeg jobber
med det jeg jobber med i dag. 

man trEngEr ikke nødvendigvis ha en drøm om å leve
av musikk for å lære seg et instrument på kulturskolen,
men det kan bidra til at du får masse mestringsfølelse og
en hobby for resten av livet. Eller kanskje du faktisk finner
ut at det er musiker eller artist du har lyst til å bli? Uansett,
her er er en kortversjon av min historie fra den gang jeg
bare kunne spille «lisa gikk til skolen» med én finger på
pianoet, til jeg nå jobber som profesjonell musiker. 

DEt HElE startEt med at jeg fikk et keyboard til jul av
mamma og pappa da jeg var 7 år gammel. Faren min spiller
bassgitar, men kunne likevel litt keyboard som han lærte
meg. Etterhvert ble interessen min for musikk så stor at
 foreldrene mine meldte meg på pianokurs på kulturskolen
i alvdal. Der fikk jeg en veldig flink lærer som heter Eli
moen løkken, som lærte meg mange av byggeklossene
innen musikk som jeg bruker den dag i dag. som ungdom
kan det hende at motivasjonen for noe du egentlig er veldig
glad i går litt i bølgedaler av forskjellige grunner, og jeg
husker jeg var veldig lei av å spille piano i en alder av 12
år. alle vennene mine holdt på med andre ting, og det var
kanskje ikke like «kult» å spille piano. Jeg holdt derfor på
å slå fra meg hele musiker-drømmen min. Heldigvis hadde
jeg foreldre som overbeviste meg om å fortsette, og en
pianolærer som var forståelsesfull og tilrettela undervis-
ningen slik at interessen ble vekket til live igjen. Det er jeg
veldig glad for i dag! 

Da JEg bEgyntE på ungdomsskolen startet Kristian
Dalen, Ole Erik Follstad, tor Christer bjørn, storebroren
min lars og jeg bandet XOs. Her fikk jeg bruk for alt jeg
hadde lært på kulturskolen. vi spilte hovedsaklig musikk

det gikk an å danse swing til, sånn at vi kunne spille på
 offentlige fester, i 40/50-årslag og i bryllup. Dette var første
gang jeg innså at det faktisk gikk an å tjene penger på å
spille piano. Jeg startet etterhvert på musikklinja på
videregående på tynset hvor jeg fortsatte å bygge videre
på de musikalske byggeklossene jeg hadde lært på kultur-
skolen og av å spille i band med kompisene mine. Etter
videregående var jeg fast bestemt på å satse videre på
musikken, så jeg startet på populærmusikkutdanning på
nIss (som i dag heter Høyskolen i Kristiania) i Oslo.

DEt var En stOr overgang å flytte fra lille, trygge
alvdal til store, skumle Oslo for å studere musikk, men jeg
ble etterhvert veldig glad i å bo i hovedstaden. allerede
etter ett år i Oslo startet jeg å spille fast i bandet til gabrielle.
Jeg var innom flere store norske band og artister som
keyboardist og fikk fort mange bekjentskaper høyt oppe i
musikkbransjen i norge. snøballen begynte å rulle sakte
men sikkert, og jeg ble etterhvert med i bandet til maria
mena, før jeg ble bandleder og keyboardist for Ina
Wroldsen for tre år siden. Det er jeg den dag i dag, samtidig
som jeg også er bandleder og keyboardist for Freddy Kalas
og Chris abolade. De siste årene har jeg også fått mer og
mer interesse for låtskriving og produsering, og jeg har
 derfor startet et eget innspillingsstudio i Oslo hvor jeg
jobber med store og små artister i ukedagene. Jeg under-
viser også litt i samspill på Høyskolen i Kristiania, som jeg
studerte ved da jeg flyttet til Oslo som 19-åring. Det synes
jeg er ganske så kult! 

– O G  D R Ø M M E R  B L I R  T I L  –

O L A V  T R O N S M O E N  – M U S I K E R  

En kortversjon av min historie fra den gang
jeg bare kunne spille «Lisa gikk til skolen»
med en finger på pianoet, til jeg nå jobber
som profesjonell musiker.

For å nå langt som musiker kreves det
i utgangspunktet en veldig stor drøm,
uendelig med øvingstimer, motiver-
ende musikklærere og en god dose
flaks. Musikkbransjen er en hard
bransje med mange om beinet, men
du verden så gøy det er!
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– O G  D R Ø M M E R  B L I R  T I L  –

JEg HEtEr maIa rEppE, er 23 år gammel og bor nå i
trondheim hvor jeg studerer klassisk utøvende sang ved
musikkonservatoriet. Jeg har vokst opp i sivilldalen på
strømmen, og er veldig takknemlig for barndommen på
alvdal. Jeg har en musikalsk familie, og startet derfor tidlig
med pianoundervisning, og litt fiolin. 

sÅ snart JEg KUnnE søke kulturskolen så søkte jeg der
og fikk plass hos Eli moen løkken. Hun ga meg en
kjempegod og solid grunnpakke som besto av både lek og
moro med musikken, men også teorikunnskap. Jeg fikk lov
å skrive små stykker, og lære å spille dem. En ordentlig god
lærer får deg til å føle deg spesiell, og som en favoritt elev.
Hos Eli følte alle det slik! Hun hadde tro på alle sine elever,
og det bidro til at vi ga tilbake. 

I tIllEgg var JEg sÅ heldig å være en av de tre første
elevene på dans i kulturskolen, med tanja Korban som
lærer. tanja utfordret oss samtidig som hun bygde opp
under det vi var gode til, noe som var veldig morsomt! vi
følte oss utrolig kule som drev med noe helt annet enn alle
som sto på ski og sparket fotball, noe vi vokste veldig på. 

I tIllEgg FIKK JEg værE med på mange spennende
prosjekter gjennom kulturskolen. vi hadde ensemblepro-
sjekter, små og store konserter, etterhvert lønnede oppdrag
(gavekort på 500,- på spar, utrolig stas!) og ble også ut-
fordret da noen av oss fikk lov å spille en talentkonsert på
røros under vinterfestspillene med Wolfgang plagge som
konferansier. Det å være en del av kulturskolen ga masse
muligheter som betydde mye for min utvikling. Jeg fikk
riktig utfordring til riktig tid. 

vIDErE KOm JEg Inn på musikklinja på tynset, og var
utrolig takknemlig for den notekunnskapen Eli og kultur-
skolen hadde gitt meg. når jeg etterhvert byttet hoved-
instrument til sang, så hadde jeg et kjempefortrinn da jeg

hadde denne teoribasen. I tillegg var jeg vant til samspillet
og det samarbeidet som hører med for å få noe til å bli ikke
bare bra, men veldig bra. på videregående ble jeg rådet til
å søke meg videre innenfor musikk, og dro derfor til
trondheim for å søke bachelor i klassisk sang. Der er det
opptaksprøver, og jeg skal innrømme at jeg ble overrasket
da jeg plutselig skjønte at jeg var god nok! basen fra kultur-
skolen og musikklinja hadde bidratt til at jeg var kommet
på et nivå som gjorde at jeg kom inn! 

nÅ tIl vÅrEn FUllFørEr jeg min bachelor i klassisk
utøvende sang, og jeg har akkurat kommet inn på master.
I tillegg har jeg forskjellige sangoppdrag og operaroller i
enkeltmannsforetaket mitt. noen egenskaper jeg har fått
med meg opp igjennom, også gjennom kulturskolen, er at
jeg elsker å jobbe i ensemblegrupper, og at jeg er veldig
glad i å lære. Jeg er veldig nysgjerrig på ny musikk, ny
sangteknikk og gir aldri opp! 

Tips til deg som ønsker å bli musiker:

Finn deg en øvekompis! 
Avtal å møtes en time før
pianotimen/korpsøvelsen/bandøvelsen
og gå inn på hvert deres rom for å øve,
også kan dere ha pauser sammen. 
Og ikke minst, øv sammen! 
Øving er ikke alltid gøy, men når man får
til det man ønsker er det så absolutt verdt
det! Et godt øvingsmiljø 
er en kjempestart!

Jeg elsker å jobbe i ensemblegrupper, og jeg er 
veldig glad i å lære. Jeg er veldig nysgjerrig på ny
musikk, ny sangteknikk og gir aldri opp!

M A J A  R E P P E  – S A N G E R  
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– O G  D R Ø M M E R  B L I R  T I L  –

FOr mEg Har mUsIKK vært viktig. nei, ikke bare viktig
men livsviktig! musikk er ikke bare et verktøy for å skape
stemning på en fest eller bringe fram tårer i et gravferd;
musikk er så mye mer, og det kan gi så mye!

sÅ lEngE JEg Kan huske har musikken vært der. Enten
som en mystisk skapning i en radio eller i et tv-apparat,
eller rundt meg i hverdagen. Jeg har vært så heldig å vokse
opp med musikken rundt meg, med foreldre, besteforeldre
og andre besøkende som spilte og sang. Det bringer fram
varme minner. minner som jeg ønsker å bringe videre for
andre som er nysgjerrig på denne mystiske skapningen.
musikken.

Min store døråpner for musikk var 
Alvdal Kulturskole og gitaren.

sOm lItEn nybegynner var det ikke bare gøy å spille
gitar. Det var vanskelig, og til tider kjedelig. Det var ikke
bare å spille i vei slik som man hadde sett på tv. man måtte
faktisk øve, noe som ikke var det aller morsomste for en
syvåring med mark i rompa. Etter to år på gitar begynte jeg
å spille bassgitar i stedet. Fire strenger i stedet for seks
strenger måtte jo være mye lettere! på sett og vis var det
også det, jeg kunne «groove», og slapp å spille soloer og
vanskelige skalaer. noe av det som var gøy med kultur-
skolen var at det var veldig sosialt. vi var tre jevnaldrende
kompiser som spilte sammen og kunne øve med
hverandre.

EttEr Et par Års pause begynte jeg på igjen. Denne
gangen med en ny kompisgjeng, og nå skulle vi bli
rockeband! band ble det, og jeg fikk skrive låter. vi hadde
nå begynt på ungdomsskolen og heavy metal var det som
var in! vi møttes jevnlig og øvde, og syntes selv vi var
dritgod! Det gikk faktisk så langt at vi sendte demoer og
mailer til verdenskjente plateselskaper for å høre om vi
kunne få platekontrakt. vi fikk aldri svar.

EttEr UngDOmssKOlEn begynte jeg på musikklinja
på tynset. Der fikk jeg prøvd meg både i musikkhistorie,
musikkteori og mot jevnaldrende elever som var flinkere
enn meg. Dette er kanskje det viktigste med musikk; å ha

noe eller noen å strekke seg etter! mens jeg gikk på musikk -
linja var jeg også vikar i kulturskolen både på alvdal og
tynset, noe som var en viktig brikke i min egen læring,
nettopp det å lære videre det man selv kan.

EttEr trE lærErIKE År på musikklinja la jeg bassen
på hylla. Jeg var lei av å spille bass. Jeg begynte på
romerike Folkehøgskole som er landskjent for å være
springbrettet ut i både teater og- musikkbransjen. nå skulle
jeg bli musikalartist! Det var slettes ikke noe friår, for det
var øvinger både dag og kveld, hverdag som helg. vi satte
opp mange kule oppsetninger, turnerte, og jeg hadde det
som plommen i egget.

EttEr rOmErIKE flyttet jeg til Oslo og begynte å studere
lyd og- musikkproduksjon ved noroff Fagskole (nå kjent
som noroff school of technology and media). Der fikk jeg
drive med det jeg liker aller best, nemlig å lage egen
musikk. vi samarbeidet mye med de andre linjene på
skolen, og vi gjorde alt fra å komponere filmmusikk, ta opp
lyd til film, og til å ha egne artister i studio.

EttEr nOEn År I OslO flyttet jeg hjem til alvdal, og nå
lager jeg mer musikk enn noen gang! I gjennomsnitt bruker
jeg nok 3-4 timer i løpet av dagen til musikk. Ikke fordi jeg
må, men fordi det er så vanvittig gøy!

Mine beste råd er:

Et liv fylt med musikk er et liv fylt av glede!

Øv mye, selv om det er kjedelig
Plutselig knekker du koden, og da blir
det supergøy!

Drøm store drømmer! Ingen ting er
umulig.

Vær deg selv! Ikke gjør som alle andre.
Finn din egen musikk!

H A L V O R  R I S E T  G R A N R U D  – M U S I K E R  
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– T E K S T  S O M  P A S S E R  ? ? ?  –

ærer du på en drøm om å bli pop-stjerne, eller
synes du det høres gøy ut å lære å spille et
instrument for å delta i korps eller band?
Kanskje teater, visuelle kunstfag eller
dans er noe for deg? Vi har en stor
bredde av spennende tilbud, og rom for

ulike ambisjonsnivå. 
KUNSTFAGENE ER EN GAVE til mennesket. Det å kunne uttrykke seg gjennom kunstfag

er å snakke et språk utover ordenes tale. Kulturskolen har som oppgave å utvikle kunst-
faglig kompetanse og uttrykksevne, så vel som kreativitet, kritisk sans, kulturell og sosial
kompetanse hos elevene. Kulturskolen legger til rette for samhandling og det å skape
sammen. Disse elementene er grunnleggende for livsmestring og danning.

KUNSTFAGENE VIL DU HA GLEDE AV gjennom hele livet, de vil gi deg et nytt språk,
og være en døråpner inn i en fantastisk verden. Mange gode vennskap vil knyttes
 gjennom deltakelse i kulturskole, korps, kor, band, orkester – både i unge år og i voksenlivet. 
Kulturskolen samarbeider tett med grunnskolen, kulturenheten og det frivillige kulturlivet.
Vi tar utgangspunkt i elevens sosiale, kulturelle og faglige behov og legger til rette for
mestring og skaperglede på den enkeltes premisser. Du vil som elev være tett på dyktige
lærere. Undervisningen foregår i mindre og større grupper, eller en til en.  Det skal være
inspirerende og morsomt å delta på våre aktiviteter, og våre lærere gir den enkelte et
godt og planmessig opplæringsløp. Vi legger til rette for ulike større og mindre opp-
tredener på ulike arenaer. 

KULTURSKOLEN ER KOMMUNENS kulturelle ressurssenter. Vi ønsker å være til stede
med tilbud for mennesker i ulike aldre, fra babyen som deltar på «Musikk fra livets
 begynnelse», gjennom barnehage, skolealder og til ungdom og voksne. 
SØKNADSSKJEMA FINNER DU PÅ https://noalvdal.speedadmin.dk/tilmelding#/

Velkommen som elev ved Alvdal kulturskole!

Med beste hilsen Svein Gjelten Bakken, kulturskolerektor.

Alvdal kulturskole, 
der drømmer skapes – og

der drømmer blir til.

B
Organisering av undervisningen 

Kulturskolen følger skoleruta for grunnskolen. Undervisningen
foregår i grupper og/eller individuelt. Det er et mål for oss at så
mange som mulig har muligheten til å spille sammen med andre
enten ukentlig eller i perioder. Derfor blir det ofte lagt opp til
samspill, gjerne på tvers av instrumenter og disipliner. Normalen
er ukentlige timer for elevene, men av og til kreves det perioder
med intensiv øving og et hyppigere undervisningsløp. Når elevene
blir eldre, blir ofte behovet større for individuell undervisning.
Disiplinene er også litt ulike med tanke på dette. Vi ønsker å
tenke et undervisningsløp over mange år, slik at tid pr. elev kan
økes etter hvor langt eleven har kommet. 

Opptak til skoleåret 2019-2020
Søknad om plass skjer nå i vårt nye nettbaserte system
 Speedadmin, og du må gå inn på:  
https://noalvdal.speedadmin.dk/tilmelding#/ for å søke
om plass. Speedadmin er en portal der man oppretter en bruker,
og her kan man som elev bl.a. se timeplaner, kontaktinfo til lærer,
kommende konserter m.m. Allerede eksisterende elever som
ønsker å søke om en eller flere plasser i tillegg, gjør også dette
i Speedadmin ved å logge seg på sin bruker. Det er mulig å søke
plass fortløpende i skoleåret, vi tilbyr plass så fremt det er ledig
kapasitet. Voksne er velkommen til å søke og vil bli tilbudt plass
når det er kapasitet. 

Vi tilbyr ofte undervisning i skoletid etter avtale med grunnskolen. 

VI HAR NYE, FINE LOKALER PÅ SJULHUSTUNET OG 
DYKTIGE LÆRERE I ALLE DISIPLINER!

Spørsmål rundt opptak? Spør kulturskolerektor
Svein Gjelten Bakken, 99014720 eller
svein.gjelten.bakken@alvdal.kommune.no

Elevavgift 2019
> ELEVAVGIFT: Kr 1500,- pr. semester for alle disipliner. 
Egne satser for kortere kurs.

> ELEVAVGIFT VOKSNE: Kr 2000,- pr semester.
> LEIE AV INSTRUMENT: Kr 320,- pr. semester. 
> Søskenmoderasjon fra og med barn to tilsvarende 
kr 365,-  pr. semester pr. barn. 

> Fleraktivitetsmoderasjon fra og med aktivitet nummer
to tilsvarende kr 365,- pr. semester pr. aktivitet

> Søskenmoderasjon og fleraktivitetsmoderasjon samordnes
slik at de utgjør 25 % av elevavgiften. 

Merk: 
De som blir tatt opp som elever, forplikter seg til å betale
 elevkontingent for et semester (halvår). 
Er du allerede elev trenger du ikke søke på nytt, men du må   
registrere på nytt i Speedadmin. Du beholder elevplassen til du
selv sier den opp.

Søknadsfrist: 16.06. 2019
Frister for utmelding fra Kulturskolen: 
HØST= 15. desember og VÅR= 1. juni

Våre disipliner
MUSIKK: FLØYTE • KLARINETT • SAXOFON • TROMPET/KORNETT • HORN • TROMBONE • BARYTON • TUBA • SANG • FOLKEMUSIKK

PÅ FELE • PIANO • VOKALGRUPPE FOR UNGDOM (FRA 12 ÅR) • SLAGVERK • GITAR/BASS • MUSIKK OG DATA

TEATER / DANS / BILLEDKUNST / MUSIKK FRA LIVETS BEGYNNELSE 

“Vi har hoppet i det!”
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Martin Hoel
har allsidig bakgrunn som dirigent i
ulike kor, korps og storband.
Han har vært bandmusiker i flere år i
trioen Apropos.
Jeg har undervist i gitar, ukulele,
saksofon, brukspiano, diverse messing-
instrumenter og rockeverksted.
Jeg skriver og arrangerer musikk.
Har alltid likt å lære unger/ungdom å
spille et instrument, en lærdom de vil
ha for resten av livet. Det å se
 utviklingen til elevene ut fra ulike
 forutsetninger synes jeg er meget 
 interessant. Har gjennom 35 års
 erfaring opplevd elever som har hatt
liten framgang på sitt instrument og
som plutselig utvikler seg i rekordfart.
Personlig synes jeg samspill mellom
 elevene og gjerne med aldersblanding
er det som gir meg mest.
Det er svært viktig å ha «den gode
samtalen» med eleven og skape
trygghet rundt opplæringen. Det å forstå
hver enkelt elevs tenkemåte er viktig. Vi er
alle forskjellige.
Jeg synes alle unger burde begynne i
kulturskolen! Unger i dag blir fort
 «passive konsumenter» så derfor er det
viktig at de kan få anledningen til å
 uttrykke seg f.eks. gjennom en
 opplæring på et instrument.
Om fem år tror jeg Alvdal kulturskole vil
ha utviklet seg til å bli et meget viktig
 ressurssenter for kunst- og kulturfaglige
tilbud i kommunen.   

GITAR
Gitaren er et allsidig strengeinstrument

som finnes i mange hjem, på mange
ulike konsertarenaer og i mange
kulturer. Den er blant verdens mest
populære instrumenter, og det lages
flere gitarer hvert år enn alle andre in-
strumenter til sammen. Gitaren brukes i
nær sagt alle musikksjangre.

Signe Marie Feragen
Begynte å spille valthorn i Tynset skole -
musikkorps. Hun har gått på Toneheim
folkehøgskole før hun studerte fire år
ved Rogaland musikkonservatorium.
I tillegg har hun 30 studiepoeng i
Musikk fra livets begynnelse. Før hun
flyttet tilbake til Tynset høsten 2014
jobbet hun i kulturskoler og korps i   Sør-
Rogaland. Hun har spilt i korps og i
Sandnes Orkesterforening. Nå jobber
hun i kulturskolene på Alvdal og Tynset,
musikklinja på NØVGS samt i
barnehage. Hos oss under   viser hun på
alle messinginstru menter og dirigerer
skolekorpset. Signe Marie er glad i
musikk og i å være sammen med barn
og ungdom. Hun brenner for korps-
bevegelsen og mener det er viktig at
barn og unge får opplæring i musikk og
lære å spille et instrument.

BLÅSEINSTRUMENTER
Tilbudet på blåseinstrumenter omfatter
kornett, trompet, horn, trombone,
baryton, tuba, fløyte, klarinett og
saxofon. Blåse elever er velkommen til å
starte i skolekorpset etter noe tid på
 instrumen tet sitt, og vi har et tett sam-
arbeid med skolekorpset.
Det er et mål at eleven skal bli glad i

L Æ R E R N E  P Å  K U L T U R S K O L E N

Olav Lilleeggen

FOLKEMUSIKKFELE
Fele er et allsidig instrument som kan
brukes i alle musikksjangre, både
solo og samspill.  I vårt distrikt har
fela en sterk posisjon innenfor tra-
disjons/folkemusikken. Opplæring i
og videreføring av tradisjonsmusikken
vektlegges i vår undervisning. Det er
derfor også naturlig å samarbeide
med de lokale spelemannslagene. >
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tråd med egne ambisjoner for å kunne
delta og bidra i lokalt musikkliv. 
Undervisningen er i hovedsak
notebasert, men det jobbes også med
gehørspill og improvisasjon. Musikkteori
knyttes til nye elementer på instrumentet.
Deltakelse i samspillgrupper, spill i
korps og solooppgaver med pianokomp
er viktige elementer. Kulturskolens
konserter brukes som delmål og
 trening i å opptre.

Turid Camilla Tollan
Dalseng
Jeg er 33 år, har 3 barn, og er gift og
bosatt i Vingelen. Jeg er utdannet
 faglærer i musikk, og har tatt videre-  
ut danning i korledelse og barnehage-
pedagogikk. 
Jeg begynte å kjøre tur-retur Vingelen-
Alvdal i 2009 da jeg først begynte som
dirigent for Alvdal blandetkor. I dag
jobber jeg 40% i kulturskolen med
sangelever (både barn og voksne),
skolekor, blandetkor, tilpasset 
undervisning og tangent og rytme. I
tillegg jobber jeg 60% i TFF på Tynset.
Sang og musikk er for alle, og er med
på å skape stor glede og trivsel! 
Bli med du og! 

SANG
Sang er det instrumentet som ligger oss
nærmest, og vi bærer instrument med
oss hele livet. 
Selv om du er nybegynner på sang i

kulturskolen, har du allikevel med deg
mye erfaring. Instrumentet er allsidig,
fleksibelt, og kan utvikles gjennom ny
kunnskap og læring.
Alle får opplæring i et bredt repertoar
innen ulike sjangre, samtidig som det er
rom for personlige tilpasninger.
Gjennom sangfaget blir elevene veiledet
til å utvikle sunn og god stemmebruk.
Formidling er en stor del av faget. Gjennom
øving og mindre og store opptredener får
eleven erfaringer med formidling.
Målet er at eleven skal utvikle den
beste utgaven av seg selv!

Heidi Hagesveen Hagen 
Hvem jeg er? Jeg er Heidi Hagesveen
Hagen, kulturskolelærer i drama/teater
og jobber ellers som sykepleier i
 Bedriftshelsetjeneste. Jeg er også ut-
dannet møbelsnekker, er ikke kjempe-
glad i husarbeid, men liker å kjøre
motorsykkel og høre på all slags
musikk. Jeg  er 54 år utenpå og alt fra 5
til 80 innvendig - alt etter humøret.
Tankene står sjelden stille i hodet mitt
og jeg elsker å skape, gjerne sammen
med andre- som i drama.

TEATER
«JIPPI! ENDELIG» tenkte jeg da teater 
skulle inn i Alvdal Kulturskole – og jeg
skulle få være lærer i det jeg liker best i
hele verden!  Finne på ting, fantasere,
leke og le – alt dette samtidig som man
lærer så mye om seg selv og andre!

Samspill, bli litt tryggere på seg selv,
gjøre noen tabber og oppdage at det
ikke gjør noen verdens ting! Kanskje
tørre litt mer enn før? Kanskje finne ut
at det kan være moro å stå på en
scene? Eller finne ut at man trives best
utenom scena? Jeg ønsker deg hjertelig
velkommen uansett, for formålet er å
vokse som menneske i ei gruppe hvor
respekt og aksept er kjerneverdier.
Teater og drama er så mye mer enn å
stå på en scene. Du trenger ikke å bli
skuespiller om du blir teaterelev hos
oss, du trenger bare være deg selv – det
kan være spennende nok det! 

Irina Grechaniuk
Irina Grechaniuk kommer fra Ukraina og
har flyttet til Folldal hvor hun har fått
jobb som organist. Irina er utdannet
ved Nasjonaluniversitetet i Kiev og ved
musikkhøgskolen som pianist. I tillegg
har hun utdanning som kantor-organist
fra NMH i Oslo. Før Irina flyttet til Folldal
jobbet hun i Kiev som pianolærer og
konsertmester med barnekor. Hun har
ca. 30 års undervisningserfaring. Irina
har jobbet som pianolærer i Folldal og
Alvdal kulturskoler fra 2011.

PIANO
Piano er et 400 år gammelt instrument
med veldig vakker og elegant klang.
Piano brukes både solistisk og i
 samspill med andre. Pianoelevene har
mulighet til å få kjennskap til

 instrumentet, grunnleggende musikk-
teori, spilleteknikk, solospill/samspill,
og å lære noter og besifring. Pianospil-
ling utvikler syns- og koordinasjons-
ferdighet, motorikk, konsentrasjon,
hukommelse og åndsevner. Pianospill
åpner kunstens verden for barn.

Astrid Marie Gullstad 
Astrid Marie har bred erfaring som
danser og koreograf, og underviser i
dans i kulturskolen i Alvdal, Tynset og
Stor-Elvdal. Hun har gått på Trøndertun
Folkehøgskole, Bårdarakademiet og har
en bachelor i jazzdans og klassisk
 ballett med pedagogikk fra Norges
Dansehøyskole. 
Nye danseelever ønskes hjertelig
 velkommen!

DANS
Dans er et av de eldste uttrykkene
innen kunst og kultur. Definisjon av
dans avhenger av historisk, kulturell og
estetisk kontekst. Det er utallige typer,
stiler og former for dans. Grunnlaget for
alt er bevegelsen, som oftest til musikk,
men også uten. Målet er å gi barna
muligheten å komme inn i en
annerledes verden; i en kunstnerisk
atmosfære med meningsfylt og
skapende arbeid oppdager vi gleden av
dansen og skjønnheten i bevegelsene.
Gjennom kunstnerisk samhandling og
samarbeid, og opplevelse av mestring
og glede, skapes personlig vekst og

dannelse. Dans i kulturskolen springer
ut fra dans som en kulturell og kunst-
nerisk  aktivitet. Kulturskolen gir opp-
læring i ulike danseformer som ofte
formidles til andre fra en «scene», det
være seg i et kulturhus, på en skole, på
en togstasjon, i skogen eller via en film.

SLAGVERK
Å spille trommer er veldig spennende!
Man bruker hele kroppen, hender og
føtter. Man kan lage mange kule rytmer,
lyder og uttrykk. Rytme, slagverk og
perkusjonsinstrumenter er noe de aller
fleste mennesker har et forhold til.
Rytme er en viktig essens for alle in-
strumenter og musikksjangre og bør
være et fokus fra første dag man starter
å spille et instrument. For tromme -
slagere handler det mye om å «lime»
sammen bandet/ensemblet og holde
stødig takt/groove. Trommisene har mye
å si for hvordan et band eller en
samensetning høres ut. De er med
andre ord en viktig brikke i et stort
 puslespill.
Gode rammer og gode pedagoger gir
grunnlag for lek, sosialisering og mest-
ringsfølelse

MUSIKK OG DATA
I dag blir teknologisk musikk laget på
mange ulike måter. En fellesnevner er at
en datamaskin blir brukt som et verktøy
for å lage musikk eller lyd. Ulike musikk-
programmer har blitt enklere og mer
brukervennlige siden 2000-tallet, og
fremveksten av digital teknologi har
gjort at dataprogrammering er blitt en
sentral del av den moderne musikk-
industrien. Nye applikasjoner og
 programmer til iPad og nettbrett er i
stadig utvikling. Denne teknologien gjør
at det blir stadig enklere å spille inn og
produsere musikk. Musikk og data er en
spennende disiplin, der skaperglede og
teknologi går hånd i hånd.

VISUELLE KUNSTFAG
Vi ønsker å gi alle elever muligheten til
å utvikle kunnskap og ferdigheter i
visuelle kunstfag. Gjennom dette finner
elevene egne uttrykk som de formidler
og blir stolte over. Vi styrker elevenes
estetiske, sosiale og kulturelle kom-
petanse, i tillegg til å styrke deres egen

kritiske evne til refleksjon og selv-
stendige valg. 
Et visuelt kunstfag er et praktisk og
skapende fag, som bruker et bredt
spekter av materialer og teknikker.
Tilbudet i faget varierer fra år til år. Vi
lærer å bruke ulike kunstneriske virke-
midler, som redskaper, teknikker og en
inspirerende undervisning. Faget vil gi
elevene muligheten til kreativitet og
skaperglede. 
I faget visuell kunst øver vi på å sanse,
skape, formidle og reflektere. 

Fra en kursdeltager på tegne og
malekurset:
Jeg synes det er superstas at kultur-
skolen har kurs for voksne. Ellers hadde
jeg nok aldri kommet meg på male- og
tegnekurs. 
Kurset er utrolig vanskelig, utfordrende,
slitsom og lærerikt, men mest av alt gøy.
Jeg har en venninne som er
billedkunstner og hun sier at mitt male-
og tegnenivå stoppet på åtteårsstadiet. 
Jeg er ikke sikker på om øvelse gjør
mester, men det gjør meg helt klart
bedre, så kanskje jeg har krabbet meg
opp på    ni-tiårsstadiet.

L Æ R E R N E  P Å  K U L T U R S K O L E N
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E L E V E N E

Mina Wenstad Lohn
MINA HAR GÅTT I kulturskolen siden 4.
trinn, hun går nå i 10. trinn. Hun er en
aktiv jente, som ved siden av å gå i
kulturskolen på baryton, deltar i skole-
korpset og spiller håndball og fotball.
I TREDJE TRINN FIKK Mina prøve baryton
i prosjektet «Korps i skolen». Dette gav
mersmak, og Mina fikk lyst til å starte i
kulturskolen på baryton. Det har hun
ikke angret på, hun sier det er moro å
spille baryton og delta i både kultur-
skole og korps. Det beste ved å gå i
kulturskolen er at hun har lært mye på
instrumentet sitt og om ulike typer
musikk, sier hun.  
OPPLÆRING I NOTELÆRE og forskjellig
musikk har gjort musikktimene i skolen
enda bedre og mer interessante. Hun
sier at det er fint å holde små konserter
for familien når de er samlet i ferier og
høytider, noe de setter stor pris på.
Mina ønsker å ha musikken videre med
seg inn i voksenlivet.
HUN MENER FLERE bør starte i kultur-
skolen, ettersom det er morsomt, man
lærer mye og musikken kan du ha med
deg hele livet! 
AV EGEN ERFARING så er hun ikke i tvil
om at de ulike kulturaktiviteter som
kulturskolen tilbyr, har stor betydning,
og er et viktig bidrag i utviklingen av deg
selv på mange ulike områder.
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E L E V E N E

Egil Skarpsno
Jeg jobber til daglig med idrettsfag ved
Nord-Østerdal videregående skole. Har
sjøl bakgrunn som idrettsutøver og er
bl.a. norsk mester på maraton og på
ultramaraton og har vært på det norske
landslaget. 
JEG BEGYNTE Å SYNGE litt for et par år
siden, og ble med i Alvdal blandetkor. Det
gav mersmak til å fortsette med sang og
musikk, og for min del så har kulturskolen
blitt et fint supplement og en tilleggs-
arena hvor jeg kan få impulser, tips og
 inspirasjon til å utvikle meg videre. Jeg
liker utfordringer og å sette meg mål, og i
kulturskolen kan jeg få opplæring til-
passet eget ståsted. Jeg kan sjøl velge
hvor høyt jeg vil legge lista. 
DETTE ER NOE av det som jeg synes er
veldig flott med kulturskolen, at uansett
ambisjonsnivå, ferdigheter, alder og
målsetting, så er det plass til alle. Her
kan en få utfordringer som er tilpasset
den enkeltes nivå og ønsker. Som
 tidligere idrettsutøver med bakgrunn fra
et utpreget konkurransemiljø, slår det
meg at her har enkelte idrettsmiljøer noe
å lære av kulturskolen i måten de jobber
på, gjennom integrering og  samarbeid, og
hvor fokus er mestring for alle. 
For min del så har kulturaktiviteter som
kulturskolen tilbyr også fått meg til å
 oppdage og utvikle nye sider av meg selv.
SOM GODT VOKSEN, synes jeg det er litt
stas at det er plass til elever som meg,
og det hadde jo vært moro om enda flere
voksne også hadde kastet seg med.
 Terskelen for å bli med er lav.  
AV EGEN ERFARING er jeg ikke i tvil om at
de ulike aktivitetene som kulturskolen
tilbyr har stor betydning, og er et viktig
 bidrag i utviklingen av deg selv på mange
ulike områder.
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Simen Nyhus
JEG STARTET MED KLARINETT da jeg
 begynte i 3.klasse. Interessen kom nok
 delvis fra musikktimene på skolen med
blokkfløyte, delvis fra foreldre som var og
fortsatt er entusiastiske  korpsmusikanter, og
delvis fra at det var mange på mitt årskull
som startet på klarinett.
DE FØRSTE årene hadde jeg Sigmund
Plassen som lærer. Lærte veldig mye av
han. Han var en veldig flink og snill lærer,
og satte krav om øving mellom timene i
kulturskolen. Etter et år eller to med
 instrumentinnlæring, begynte jeg i skole-
korpset. Det var fantastisk! Der møttes vi
mange i samme alder, og vi fikk sjansen til
å spille sammen. Det var noe ganske annet
enn å stå alene på et øvingsrom.
Klarinetten viste seg å være et slags
 soloinstrument i korpset, og det var jo
 ekstra stas.
ETTER 4-5 ÅR PÅ klarinett skiftet jeg over til
saksofon, og det instrumentet har vært min
følgesvenn siden da. Ja, i tillegg til klarinetten.
Å spille et instrument har gitt meg mange
fantastiske opplevelser, og ikke minst
skaffet meg utrolig mange venner og
 bekjentskaper over hele landet. Jeg har spilt
i korps, storband, band, saksofonkvartetter,
funkband og  discoband. Stått i blåserekka
til   Trond-Viggo Torgersen på NRK TV, vært i
Gardemusikken, gått Toneheim folkehøg-
skole og vært med på Norske Talenter på
TV2. Jeg har sittet i teaterorkester, revy -
orkester og musikaloppsetninger. Det beste
av alt er at jeg fortsatt spiller; i bandet
Funky Fjellfolk og i diverse andre prosjekter.
ALT DETTE OG ENDA mye mer fordi jeg
 begynte å spille klarinett da jeg var 9 år. Et
valg som har gitt, gir og kommer til å gi meg
masse glede.

TIDLIGERE ELEV

E L E V E N E
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Øvelse gjør mester!
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