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Alvdal kulturskole er stedet 
FOR DEG! 

D
et er moro å gå på kulturskolen. Her kan du 
delta i aktiviteter som dans, teater og 
musikk. Du kan lære for deg sjøl eller i små 
grupper, eller du kan være med i større 
grupper. Mange driver med idrett og andre 
aktiviteter allerede. Hos kulturskolen får du 

enda et bein å stå på, som du kommer til å ha nytte 
og glede av både nå og senere i livet. Tenk bare på 
hvordan barn som får musikkundervisning blir bedre 
i matte. Gleden over musikken styrker hjernen! 
Kulturskolen tilbyr undervisning i mange ulike 
disipliner, i større og mindre grupper. Noen disipliner 
er enetimer, som piano. Musikk, drama og dans blir 
ekstra gøy i grupper.VI legger til rette for at  elevene 
skal få vise fram sin aktivitet i trygge rammer, og 
 oppleve glede og mestring.  
Alvdal kulturskole sin lærerstab er høyt utdannet, 
dedikerte og dyktige! 
I år vil vi reklamere litt ekstra for blåseinstrumentene. 
Du kan få undervisning i mange gøye blåse -
instrumenter, som trompet, tverrfløyte, klarinett og 
saksofon. Når du har lært deg det grunnleggende kan 
du være med i skolekorpset, og spille i en større 
gruppe – også på 17. mai! 
Kulturskolen ønsker både små og store hjertelig 
 velkommen til skoleåret 2020/2021. 
Voksne elever har hatt glede av flere forskjellige 
tilbud, sammen og alene. Valthorn, sang og gitarkurs 
er populært.  

Søknadsfrist til høsten 2021 er 15. juni.  
Nye elever søker plass på 

https://noalvdal.speedadmin.dk/tilmelding# 
Mer informasjon om kulturskolen finner du på 

alvdal.kommune.no.  
 

Velkommen!


