مدرسه هنر
مدرسه هنر یک مرکز فعالیت اوقات فراغت است که توسط شهرداری)کمون(اداره می شود.
کودکان و نوجوانان بین 7-20سال می توانند در کالسهای این مدرسه شرکت کنند.
محل مدرسه در ساختمان مدرسه الگمن واقع شده است .فعالیتهای فرهنگی مرکزدرسه حوضه
مختلف می باشد.

موسیقی 
تئانر -حرکات موزون و رقص 
هنرو طراحی 
کالسها یک بار در هفته برگزار می شود .اما اگر شما ساز ارکستری می نوازید،همچنین می
توانید درتمرینهای گروهی ارکستر شرکت کنید .که هزینه اضافی در بر ندارد.
عالوه برکالسها ما فعالیتهای دیگری نظیرکنسرت ،نمایشگاه ،نمایش ،مسافرت را ترتیب می
دهیم.

شهرداری بیشترهزینه های فعالیتهای مدرسه را پرداخت می کند .هزینه یک ترم بین  ۳۵۰تا ۰۰۰
کرون بسته به اینکه کدام موضوع میکنیم ،متفاوت است.
درصورت نیاز شدید برای پرداخت هزینه ترم می توانید کمک دریافت کنید.در این صورت می توانید
با Tina Herrgårdhرییس مدرسه تماس بگیرید!

شرکت درفعالیتهای مدرسه هنریک راه عالی برای دادن طعم ومزه به زندگی و یافتن دوستان جدید
وفعالیتهای اوقات فراغت معنی دار می باشد.

کالسها و هزینه ها
کالس

سن

کارگاه موسیقی (چهارشنبه ها)

کالس۱

۳۵۰:350: -

کالس۲

۳۵۰:350: -

سازهای بادی ،فلوت(سه شنبه ها)
سازهای کوبه ای (پنج شنبه ها)
سازهای زهی (سه شنبه ها)

هزینه برای هرترم

۱۵۰:
 150:در صورتی که وسیله موسیقی
را از مدرسه قرض بگیرید،
اضافه میشود.
کالس۲

۵۰۰:-

پیانو مقدماتی (دوشنبه ها)

500:-

۳۵۰: 350:اگردر کالس موسیقی شرکت
میکنید،
شرکت در گروه کر مجانی
خواهد بود

خواندن درگروه کر )دوشنبه ها(

گروه کر اطفال ,
کالس۳-۱
گروه کراز
کالس۴

رقص،حرکات موزون،تئاتر
)چهارشنبه ها و سه شنبه ها(

ازکالس ۲

۳۵۰:350: -

طراحی و هنر
)سه شنبه ها(

ازکالس ۳

وسایل از طرف مدرسه داده
می شود.
۰۰۰:600:-

۰۰۰:600:-

ازکالس ۳
کالسهای موسیقی -
)روزهای مختلف هفته(

۲۰۰:200:در صورتی که
وسیله موسیقی را ازمدرسه
قرض
بگیرید اضافه میشود.

پیانو ،تروما،سازهای ضربهای
و کوبهای قابل قرض کردن از
مدرسه نیست،باید خودتان تهیه
کنید .
۰۰۰:800:گیتار

کالس۴-۹

موسیقی درمانی برای کودکان
و نوجوانان با نیازهای ویژه

 ۰-۲۰سال

کالسهای پیشرفته موسیقی

ازکالس۰

۰۰۰:600:باید خودتان گیتارتهیه کنید.
۰۰۰:600:-

۱۴۰۰:1400:باید برای درخواست
جا نمایید .

:برای کسب اطالعات بیشتر
Tina Herrgårdh، با لطفا رئیس مدرسه
. تماس بگیرید857 30, 0730-602 842با تلفن
tina.herrgardh@mjolby.se
www.mjolby.se/kulturskolan

