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Tänk att få glänta på dörren till musikens underbara värld.
Här får du prova på att spela olika instrument. Undervisningen 
sker i grupp på olika skolor i kommunen. Se vår hemsida.

I förskoleklass kan du gå i musiklek. Det är en rolig och lärorik introduktion inom musik. 
Här arbetar du med sång, musik och rörelse. 

I årskurs 1 väljer du instrumentallek. Här finns flera alternativ att välja på: brasslek, 
stråklek, träblåslek, pianolek och gitarrlek. Här arbetar du med sång, rytmik och rörelse 
samtidigt som du provar olika instrument.

I årskurs 2 kan du välja studio. Här finns brasstudio, stråkstudio, träblåsstudio, piano
studio och gitarrstudio. Du väljer ett instrument som du spelar under hela året och får 
lära dig grunderna för notläsning. Du arbetar också med sång, rytmik och rörelse.

Mer information hittar du på vår hemsida under grundkurs.

Hej! 
Om du vill spela ett instrument, sjunga, 
dansa, spela teater eller måla är du 
välkommen till oss. På hemsidan  
hittar du all information du behöver. 
www.linkoping.se/kulturskolan

/Anders Johansson  
Kulturskolechef

Musik  
– Grundkurs
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Tänk att fylla ett rum med vackra toner. Att få lära sig  
musikens språk – som används i hela världen.

Här väljer du mellan sång och många olika instrument. Du spelar eller sjunger i grupp 
tillsammans med andra elever för en sång eller instrumentalpedagog. Det finns stråk
instrument, blåsinstrument, slagverksinstrument, stränginstrument och klaverinstrument 
att välja på. Titta gärna in på vår hemsida och se vilka instrument som finns.

– Från 4 års ålder kan du vara elev på stråkinstrument enligt suzukimetoden. Här undervisas 
elever och föräldrar tillsammans.
– Från årskurs 3 kan du vara elev på olika instrument.
– Från årskurs 4 kan du vara elev på sång. 

När du spelar ett orkesterinstrument deltar du i orkester redan från start. Detta innebär 
två speltillfällen per vecka.

Att spela tillsammans är fantastiskt!  
Alla instrumentens toner bildar en härlig klang. 
Plötsligt klingar musiken på ett nytt sätt.

Kulturskolan har många ensembler. 
Linköpings Kulturskola är profilerad som orkesterskola. För 
att få en så bra utbildning som möjligt har vi ett stort antal 
orkestrar, ensembler och körer av varierande slag, anpassade 
till elevernas intressen, åldrar och förutsättningar. På hemsidan 
kan du se vår orkester och ensemblestruktur.

Orkester, ensemble och kör ingår i utbildningen.
Du som valt ett orkesterinstrument eller sång erbjuds 
ensemble spel/kör redan från start vilket innebär att du får två 
lektioner i veckan. Du kommer att upptäcka hur roligt det är att 
spela i orkester/sjunga i kör och hur mycket det finns att välja 
på samt också hur många nya kompisar du får. Du kommer 
även att märka hur ditt spel och din musikaliska känsla ständigt  
förbättras. Att göra konserter, åka på orkesterläger eller orkester
resor kommer att bli minnen för livet. Kulturskolans målsättning 
är att alla elever ska delta i någon form av ensemble. 

Från årskurs 3 kan du sjunga i kör eller spela i orkester.

Orkester, ensemble och kör är gratis för dem som undervisas  
i instrument och sång.

Musik – Orkester  
och ensembler

Musik – Instrument  
och sång 
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Lust, fantasi och uppfinningsrikedom 
är krafter som kan bli konstverk.

Vilken uttrycksform tycker du om? Det finns stort  
utrymme för egen kreativitet, egna idéer och projekt. 
Du kommer att få göra praktiska övningar med olika  
material och lära dig olika tekniker av en bildpedagog. 

Vi har olika grupper med elever från förskoleklass till  
och med gymnasiet.

Dans är så mycket mer än att träna danssteg. Den ger oss ett 
språk bortom orden och är ett sätt att uttrycka och förmedla vad vi 
känner med kroppen. 

På Kulturskolan får du lära dig olika dansformer så som jazz, street, funk och improvisation. 
Tillsammans med andra elever får du möjlighet att använda din kreativitet med hjälp av en 
danspedagog. 

Vi har olika grupper med elever från förskoleklass till och med gymnasiet.

Bild & Form

Dans
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Välkommen in i teaterns magi! Bra teaterspel kan kännas 
minst lika spännande som verkligheten själv. 

För att spelet ska fånga publiken behöver aktörerna behärska teaterns hemligheter. 
Tillsammans med andra elever hjälper en teaterpedagog dig att träna upp  
spelkonstens olika färdigheter.

Vi har olika grupper med elever från årskurs 3 till och med gymnasiet. 

Teater
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