Shule ya Utamaduni
Shule ya Utamaduni ni burudani inayesimamiwa na manispaa ya Mjölby. Watoto na vijana wenye umri wa
miaka 6 hadi miaka 20 wanakaribishwa katika shule hii ya utamaduni.
Tuna kozi katika aina tatu tofauti za utamaduni:
 Muziki
 Mchezo wa kuigiza
 Picha na kubuni
Kozi ni mara moja kwa wiki, lakini wenye wanacheza vyombo vya orchestral pia wanaweza kushiriki katika
mwingiliano. Hakuna malipo ya ziada.
Sisi pia huandaa shughuli zingine kama matamasha, maonyesho, siku za mazoezi, safari, na kadhalika.
Manispaa inalipa sehemu kubwa ya gharama ya Shule ya Utamaduni, lakini tunachukwa malipo ya ada ambayo
inatofautiana kati ya kronor 350 na kronor 800 kutegemea na ile somo umechagua. Msaada kwa kulipa ada ya
masomo unaweza kutolewa kwa wale ambao wanahitaji msaada huo. Siliana na Mkuu wa kitengo cha Shule ya
Utamaduni Bi Tina Herrgårdh!
Kuwa mwanachama wa Shule ya Utamaduni ni njia nzuri ya kupata riba katika maisha, marafiki wapya na
kufanya shughuli za maana!

Kozi na bei
Kozi
Warsha ya muziki

(Jumatano)

Mchezo wa ”kuni-upepo”

Umri
Darasa la kwanza

Ada
350:-

Darasa la pili

350:150:- gharama ziada kama unahitaji

(Jumanne)

Mchezo wa shaba
(Alhamisi)
Mchezo wa vyombo vya kamba

kukopa vyombo vya kuchezea
Kutoka kwenye Shule ya Utamaduni

(Jumanne)

Mchezo wa piano
Kwaya

(Jumatatu)
(Jumatatu)

Mchezo wa kuigiza

Darasa la pili
Kwaya ya watoto,
darasa la kwanza hadi
la tatu
Kwaya - darasa la nne
Kuanzia darasa la pili

500:350:- Muziki ya kwaya ni bure ikiwa

Darasa la nne hadi la
tano
Daras la sita na zaidi
Kuanzia darasa la tatu

600:- Vifaa vya kutumiwa

unaende kwenye kozi ya kucheza
vyombo.

350:-

(Jumanne na Jumatano)

Picha na Kubuni

Kucheza vyombo

(Jumanne)

(siku tofauti)

vinajumuishwa

600:200:- gharama ziada kama unahitaji
kukopa vyombo vya kuchezea
kutoka kwenye Shule ya
Utamaduni.
800:- Piano, Ngoma na Percussion
Vyombo hivi haviwezi kukopeshwa
Kutoka kwenye Shule ya
Utamaduni, lazima uwe na idhini
ya kutumia vifaa hivo.

Gitaa
Tiba ya muziki

Darasa la kwanza nne
la tisa
Miaka 6 hadi 20

600:- Lazima uwe na gitaa yako mwenyewe

Kuanzia darasa la nane

1400:- Tuma barua la kutafuta nafasi

600:-

Kwa watoto na vijana wenye
mahitaji maalum

Masomo zaidi ya muziki
Kwa habari zaidi –

siliana na mkuu wa kitengo Bi Tina Herrgårdh
Simu 857 30, 0730-602 842
tina.herrgardh@mjolby.se
www.mjolby.se/kulturskolan

