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Kulturskolan
Kulturskolan i Bengtsfors kommun är en skola för alla åldrar, såväl barn som
vuxna. Musik är vår största aktivitet men vi erbjuder även ett flertal andra
kurser. Du kan välja olika instrument och olika kurser beroende på din ålder.
Vi tar tidigast emot barn från fyra års ålder.
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻔﻨﻮن:
إن ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﺑﯿﻨﻐﺘﺴﻔﻮرش ھﻲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻟﻜﻞ اﻷﻋﻤﺎر ﻟﻸطﻔﺎل وأﯾﺿﺎ ً ﻟﻠﺑﺎﻟﻐﯾن .اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ ھﻲ اﻟﻧﺷﺎط
اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ،وﻟﻛن ﯾﺗواﺟد ﻟدﯾﻧﺎ أﯾﺿﺎ ً اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدورات اﻷﺧرى .ﯾﻣﻛﻧك اﺧﺗﯾﺎر اّﻻت ﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ودورات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻋﺗﻣﺎداً ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣر .وﻧﺣن ﻧﺳﺗﻘﺑل اﻷطﻔﺎل ﻣن ﻋﻣر ﻣﺑﻛر أي ﻣن ﺳن اﻟراﺑﻌﺔ.

Ansöka till kulturskolan
Du ansöker enklast till kulturskolan med hjälp av vår e-tjänst. I ansökan kan
du se vilka instrument och kurser du kan söka i olika åldrar/årskurser.

اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻔﻨﻮن
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻔﻨﻮن وذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ .ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ
أﺛﻨﺎء ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ أن ﺗﺨﺘﺎر اﻻّﻻت اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯿﺔ واﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻌﻤﺮ و اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ.

Instrument och musikundervisning
Kulturskolan följer grundskolans läsårsschema vilket innebär att vi har lov
och studiedagar samtidigt som skolan. Även vuxna har tillgång till
kulturskolans undervisning. Skolungdom har dock förtur.
اﻻّﻻت وﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ:
ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻔﻨﻮن ﻧﻔﺲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻷﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﻣﺎﯾﻌﻨﻲ ﺑﺪوره أﻧﮫ ﯾﻮﺟﺪ ﻟﺪﯾﻨﺎ أﯾﺎم ﻋﻄﻞ و أﯾﺎم دراﺳﯿﺔ ﺗﻜﻮن
ﺑﻨﻔﺲ أوﻗﺎت و ﻋﻄﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ,إن ﻟﻠﻜﺒﺎر اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ و ﻟﻜﻦ ﺗﻌﻄﻰ اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻟﺘﻼﻣﯿﺬ اﻟﻤﺪارس.

Förberedande undervisning

Från och med årskurs 2 kan du börja på förberedande undervisning (FU). Där
väljer du att spela ukulele eller blockflöjt. Kulturskolan skickar ut en inbjudan
till alla elever under våren i årskurs 1.
Syftet med den förberedande undervisningen är att, under enkla och roliga
former lära sig lite noter och rytmer och spela tillsammans.
اﻟﺪروس اﻟﺘﺤﻀﯿﺮﯾﺔ:
إﺑﺘﺪا ًء ﻣﻦ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺒﺪء ﺑﺎﻟﺪروس اﻟﺘﺤﻀﯿﺮﯾﺔ ,و ﯾﺨﺘﺎر اﻟﻄﻔﻞ أن ﯾﻌﺰف اﻷوﻛﻮﻟﯿﻠﻲ أو اﻟﻨﺎي,
ﺗﺮﺳﻞ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻔﻨﻮن دﻋﻮة ﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ و ذﻟﻚ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻷطﻔﺎل ﺧﻼل ﻓﺼﻞ اﻟﺮﺑﯿﻊ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮﻧﻮن ﻓﻲ
اﻟﺼﻒ اﻷول اﻷﺑﺘﺪاﺋﻲ.
اﻟﮭﺪف ﻣﻦ اﻟﺪروس اﻟﺘﺤﻀﯿﺮﯾﺔ أن ﯾﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﯿﻎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ و ﻣﻤﺘﻌﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻮﺗﺎت
اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯿﺔ واﻹﯾﻘﺎﻋﺎت وأن ﯾﻌﺰف ﻣﻊ اﻷﺧﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
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Från och med årskurs 3 får du välja instrument själv men på de mest populära
instrumenten kan du få stå i kö, då varje lärare bara kan ta emot ett visst antal
elever. Om du behöver hjälp med att skaffa instrument, kontakta respektive
lärare.
إﺧﺘﯿﺎر اﻻّﻟﺔ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯿﺔ:
إﺑﺘﺪا ًء ﻣﻦ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ ,ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺨﺘﺎر اﻟﻄﻔﻞ اﻻّﻟﺔ اﻟﻤﻮﺳﯿﺜﻘﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺠﺒﮫ ,ﯾﺠﺪر ھﻨﺎ اﻹﺷﺎرة ﺑﺄﻧﮫ ﯾﻮﺟﺪ طﺎﺑﻮر
إﻧﺘﻈﺎر ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن اﻹﺧﺘﯿﺎر ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻻّﻻت اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻌﺒﯿﺔ ,ﺣﯿﺚ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﻛﻞ ﻣﺪرس أن ﯾﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﺪد ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب.
إذا ﻛﻨﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ إﺧﺘﯿﺎر اﻻّﻟﺔ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯿﺔ ,ﯾﻤﻜﻨﻚ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺪرس ﻛﻞ اّﻟﺔ و ذﻟﻚ ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ
اﻻّﻟﺔ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯿﺔ.

Suzukimetoden

Kulturskolan erbjuder även så kallad Suzukiundervisning i violin, viola och
cello. Det innebär att du får börja spela redan från fyra års ålder tillsammans
med förälder.
طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ "ﺳﻮزوﻛﻲ"
ﺗﻘﻮم أﯾﻀﺎ ً ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻔﻨﻮن ﺑﺘﺪرﯾﺲ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺳﻮزوﻛﻲ ﻟﻌﺰف اﻟﻜﻤﺎن – اﻟﻜﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ – اﻟﺘﺸﯿﻠﻮ
 ,و ﺗﻌﻨﻲ ھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﺑﺄن اﻟﻄﻔﻞ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻌﺰف ﻣﺒﺎﺷﺮة و ﻣﻨﺬ ﻋﻤﺮ اﻷرﺑﻊ أﻋﻮام ﻣﻊ اﻷھﻞ.

Instrument

Kulturskolan hyr ut stråkinstrument, blåsinstrument (inte blockflöjt) samt
några elbasar. Det innebär att för gitarr- elgitarr- och pianoundervisningen
krävs ett eget instrument hemma. Vi tillämpar en kö på varje instrument.
Anmäl gärna ditt barn i förväg.
اﻻّﻻت اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯿﺔ:
ﺗﻘﻮم ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻔﻨﻮن ﺑﺘﺄﺟﯿﺮ ﺑﻌﺾ اﻻّﻻت اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯿﺔ ﻛﺎﻻّﻻت اﻟﻮﺗﺮﯾﺔ و اّﻻت اﻟﻨﻔﺦ )ﻣﺎﻋﺪا اﻟﻨﺎي( و ﺑﻌﺾ اﻟﻐﯿﺘﺎرات
اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ )اﻟﺒﯿﺲ( ,و ھﺬا ﯾﻌﻨﻲ ﺑﺄن ﻣﺎﯾﺨﺺ اﻻّﻻت اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ :اﻟﻐﯿﺘﺎراﻟﻌﺎدي واﻟﻐﯿﺘﺎر اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﻲ ودروس اﻟﺒﯿﺎﻧﻮ ﺗﺘﻄﻠﺐ
وﺟﻮد اﻻّﻟﺔ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺘﺪرب ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل.
ﻧﺤﻦ ﻧﻄﺒﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﻄﺎﺑﻮر ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ﺟﻤﯿﻊ اﻻّﻻت اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯿﺔ ﯾﺮﺟﻰ ﺗﺴﺠﯿﻞ طﻔﻠﻚ ﻣﻘﺪﻣﺎ ً رﺟﺎ ًء.

