PILOT
Musikkakademiet er et pilotprosjekt for Kulturskolen i Levanger. Vi begynner i det små og
utvikler læreplanen i nært samarbeid med
elevene.

KULTURSKOLEN I
LEVANGERS

Vi tror elevdeltakelsen i piloten kan være en
unik sjanse for elevene til å være med å forme
sin egen musikkopplæring etter egne behov,
ønsker, og musikalske interesser.

MUSIKKAKADEMI
mot en helhetlig

PASSER DETTE FOR MEG?

sjangeruavhengig

Usikker på om dette passer ?

musikkopplæring

Snakk med spillelærer’n, og/eller ta kontakt
med prosjektleder (Magnar) eller andre i kulturskolen

HVORDAN SØKE OPPTAK?
Påmelding skjer på via SpeedAdmin—
datasystemet vårt.
Lenke:
https://www.levanger.kommune.no/
Organisasjon/Enheter/Kultur/Kulturskolen/
Soknad-om-opptak/

for alle

Kontakt oss
Prosjektleder for Kulturskolens
musikkakademi:
Magnar Engen Fjørtoft
Telefon: 957 43 040

E-post: magfjo@levanger.kommune.no

Administrasjonen ved
Kulturskolen i Levanger:

E-post:
kulturskolen@levanger.kommune.no

Rektor Oddbjørn Hagen
Telefon: 992 71 344

E-post:oah@levanger.kommune.no

PRIS?
For skoleåret 2019/20:
3100 kr for hele skoleåret.

MER INFO?
Se hjemmesiden vår:
https://www.levanger.kommune.no/
Kulturskolen/
Eller ta kontakt.

INNHOLD
•
•
•
•
•

Bi-instrument i gruppe
gitar/piano/sang/perkusjon
Rytme-, note- og harmonilære.
Samspill.
arrangering/komponering/
improvisasjon
Musikkteknologi
...med mere...
Vi legger vekt på
å gjennom klasseundervisningen
bygge miljø
blant musikkelever og kulturskolelærere
på tvers av instrument og sjangre.

MUSIKKAKADEMIET
Bred, grunnleggende,
helhetlig og sjangeruavhengig
musikkopplæring i klasse.

Vi legger vekt på
å integrere elevene i kulturskolens indre liv
gjennom deltakelse på kulturskolens
mangfold av arrangementer
på og/eller bak scenen.

FOR HVEM?
Talentskole?
— Nei og ja.
For barn og ungdom (11-19 år)
som allerede mottar
hovedinstrumentundervisning
i kulturskolen
eller andre steder
(f.eks. privat, hjemme, i korps,
eller en annen kommune).

90 minutter
èn gang per uke.

Eleven behersker instrumentet sitt
på mellom– eller viderekomment nivå.
(har spilt i to år eller mer,
og mestrer det grunnleggende).

Supplement til ordinær
hovedinstrumentopplæring.

Det kreves at eleven
har et ønske om å lære musikk,
og har musikk som en hovedsyssel.

Oppstart i august 2019.

Eleven trenger ikke være spesielt flink
eller talentfull,
Ungdom vil bli prioritert ved opptak.

