Escola da cultora
A escola da cultora e uma actividade de temposlivres que e comercializada pelo concelho municipal de
mjölby. Aqui são todas as crianças e jovems de idade dos 7-20 anos são bemvindos. Nós estamos no
mesmo idificio da escola de lagman. Nòs temos três formas de cursos diferentes de cultora.




Musica
Exercicio - Dansa
Imagem e Modelar

Os cursos são uma vez por semana mas se apessoa toca um instromento na orquesta pode também
estar involvida em outras actividades não custa nada extra.
Nós também arranjamos actividades fora dos cursos por exemplo concertos, amostras, exibições,
exposisões, ensaios, viagens e muito mais. O municipio paga uma grande parte das despezas das
actividades da escola da cultora. Mas nos tiramos uma despeza por periodo escolar que varia entre 350
e 800 coroas depende qual a diciplina que o homen escolhe. Ajudamos a pagar o priodo escular se
ouver muita nesecidade, contactar a chefa da escola da cultora Tina Herrgårdh.
Quando esta nas actividades da escola da cultora e uma coisa boa para intresse de vida novos
amigos, temposlivres com significado.

Cursos ecustos
Cursos
Ofecina de musica

(quartas-feiras)

Instrumento de sopro em Madeira

Periodo escolar

Ano lectivo 1

350:-

Ano lectivo 2

350:+150:- imprestimo de

(terca-feiras)
(quintas-feiras)

Instrumentos sopro
Instrumento de cordas

(tercas-feiras)

Piano

(segundas-feiras)

Coro

Idades

(segundas-feiras)

Exercicio - Dansa

instrumento

Ano lectivo 2

500:-

Coro de cianças ano lectivo 1-3
Coro ano lectivo 4e para cima

350:- ocoro é degraça se toca um

Ano lectivo 2

350:-

instrumento

(tercas-feira e quintas-feira)

Imagen e molde

(tercas-feiras)

Anno lectivo 3 e para cima

600 :- Com matrial incluido

Tocar instrumento

(dias diferentes)

Ano lectivo 3 e para cima

600:+200:- instrumento emprestado
800:- piano, tambor bateria

Guitarra acústica

Ano lectivo 4-9

600:- Tem que ter guitarra própria

Terapia de musica

6-20 anos

600:-

Ano letivo 8 e para cima

1400:- o homen solicita, require

a escola nao inpresta

para criancas e jovems com nesecidades
speciases

Aprofundamento da musica

um lugar

Para mais informasao - contactar chef Tina Herrgårdh
Telefon 0142- 857 30, 0730-602 842
tina.herrgardh@mjolby.se
www.mjolby.se/kulturskolan

