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Kulturskoleuka 2016, 25. april -1. mai

Som tidligere, blir det også i år kulturskoleuke i Lier kulturskole. Denne uken åpner vi timeplanen for
nye aktiviteter samtidig som vi inviterer inn barn og ungdommer som pr i dag ikke er elever i
kulturskolen. Ta gjerne med en venn. Noen aktiviteter passer også for voksne og barn sammen.
Vi håper flest mulig av kulturskolens elever blir med på ulike arrangementer og undervisningstilbud
denne uka, både som elever, utøvere og publikum – og vi håper at mange av dere som ikke er elev i
kulturskolen kommer innom og prøver aktiviteter og går på noen av arrangementene våre.

All påmelding sendes til e-postadresse kulturskoleuka@lier.kommune.no .
Merk e-posten «påmelding». For spørsmål kontakt kulturskolen på tlf.32 22
01090/91 eller send oss en e-post til kulturskolen@lier.kommune.no.
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Aktivitetstilbud
Mandag 25.april

Keramikkverksted, «Stoppens ark» - fullt!
Vi lager figurer som skal vise hva vi holder på med her på kulturskolen. De blir montert i en «ark»
(båt), og skal bli en utsmykning som skal stå på kulturskolen. Åpent for alle (begrenset antall plasser).
Alle må ha på arbeidstøy.
Mandag 25.4.
Gruppe 1: kl 15.30-17.00
Gruppe 2: kl 18.00-19.30
Keramikksalen på kulturskolen (Stoppen)
Lærer: Tårån

Teaterlek – fortsatt ledige plasser
I denne timen skal vi leke oss gjennom teaterets magiske verden og lære litt mer om å spille en rolle,
spille sammen med andre og skape en fantasiverden.
Timen passer best for aldersgruppen 6-8 år. Mandag 25.4. kl 16.30-17.30 Sted: Teatersalen på
kulturskolen (Stoppen). Lærer: Anne Kristin

Musikkøret 1 og 2– fortsatt ledige plasser
Musikkøret 1:
Alder ca 9-12. Mandag 25.4. kl 17.00-17.45.
Vi jobber med noteforståelse og grunnleggende rytmer gjennom gjenkjenning, lek og
oppgaveløsning. Vi avslutter med en liten quiz.
Musikkøret 2:
Alder: ca 13-15. Mandag 25.4. kl 18.00-19.00.
Oppmøte i foajeen på kulturskolen
Lærere: Siw og Marianne
Vi jobber med å gjenkjenne rytmer og intervaller via ørene og øynene. Her får du muligheten til å
lære musikkteori på en morsom og kreativ måte.
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Tegneverksted – fullt!
I løpet av timene får du anledning til å prøve flere forskjellige teknikker og redskaper.
Mandag 25.4. kl 17.30-19.00. Alder: Fra 7 år. Tegne- og malesalen på kulturskolen (Stoppen). Lærer:
Anne Hetland

Improteaterkurs– fortsatt ledige plasser
Improteater er en helt egen sjanger med full fart og mye moro. I denne timen lærer du øvelser og
teknikker som setter i gang fantasien og lattermusklene.
Fra 9 år. Mandag 25.4. kl 17.45-18.45. Teatersalen på kulturskolen (Stoppen). Lærer: Anne Kristin
Kåvin

Cellissimo – åpent for drop-in
Store og små er velkomne til Cellissimo, en åpen time hvor du kan hilse på den nye cellolæreren,
Anna!
Visste du at celloen kan gjemme både toner og hemmeligheter? Visste du at celloen kan snurre? Kom
og prøv en stor eller en liten cello, finn ut hvordan de ser utenpå og inni; hvor fort klarer du å lære
deg en liten sang? Mandag kl.17.30-19.00, ingen aldersgrense. Sted: Studio 3 hos kulturskolen på
Stoppen

Tirsdag 26.april

Musikkterapi
Musikk, sang, bevegelse og spill på ulike rytme instrumenter, er stikkord for denne lille gruppetimen.
Åpent kun for inviterte. Tirsdag 26.4. kl. 16.45-17.30. Studio 3 på kulturskolen (Stoppen). Lærer: Siri
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PULS! – fortsatt ledige plasser
Rytmelek – bevegelse – og spill! Dette er timen for deg som vil utforske morsomme rytmer i samspill
med andre! Vi spiller på trommer og andre rytmeinstrumenter, tramper og klapper – med og uten
musikk. På slutten av timen kan de som vil, få spille for de andre i gruppen. Ta derfor med eget
instrument.
Alder: 10-13 år. Tirsdag 26.4. kl 18.00-19.00. Studio 3 på kulturskolen (Stoppen). Lærer: Siri Elzinga

STOMP! – fortsatt ledige plasser
Vi lager rytmeorkester med «vanlige» ting. Ta med feiekost til denne aktiviteten.
Åpent for alle. Du trenger ikke å ha spilt noe instrument før. Alder: fra 9 år. Tirsdag 26.4. kl 18.0019.00. Teatersalen på kulturskolen (Stoppen). Lærer: Ellen Kathrine T. Eriksen

Onsdag 27.april

Prøv en fiolin/Katteorkester – åpent for drop-in
Møt fiolinlærer Bjørg Ødegård og prøv å spille på en fiolin!
Ingen aldersgrense, åpent for alle – ingen forkunnskap er nødvendig. Onsdag kl.18-19, i foajèen hos
kulturskolen på Stoppen.

Tegneverksted – fullt!
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I løpet av timene får du anledning til å prøve flere forskjellige teknikker og redskaper.
Onsdag 27.4. kl 17.30-19.00. Sted: Tegne- og malesalen på kulturskolen (Stoppen). Lærer: Anne
Hetland. Alder: Fra 7 år

Forestillinger og arrangementer
Mandag 25.april

«Vårsprell»
Strykeelever fra Lier kulturskole gjester Hurum kulturskoles «Vårsprell» i Rådhuset på Sætre.
Åpent for publikum. Mandag 25.4. kl 18.00. Sted: Rådhuset på Sætre.

Tirsdag 26.april

«Trillebagen»- institusjonskonserter
Kulturskolens instrumentalelever og lærere holder formiddagskonserter på eldresentre og
aldershjem i Lier. Tirsdag 26.4. ved lunsjtid.

Gitarenes festkveld!
Kom og hør, og bli inspirert! Gitarer i alle varianter, og musikk for alle slags ører, kan du oppleve på
kulturscenen tirsdag 26.4. kl.19.00. Sted: Lier Kulturscene.
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Torsdag 28.april

Kammerkonsert
Akustisk konsert med ulike kammerensembler fra kulturskolen. Samspill i mindre grupper er noe av
det flotteste som finnes, og denne konserten er åpen for alle som spiller akustiske instrumenter i
grupper med 2-9 medlemmer. Noen solister vil vi få høre også. Åpnet for publikum. Torsdag 28.4,
kl.17.30. Sted: Lierskogen kulturkirke

Pop Art
Konsert og utstilling med tema siste halvdel av 1900-tallet. Instrumentalelever kan melde seg på
denne konserten, med alt fra minimalisme og modernisme til populærkultur. Det blir også utstilling
av kunst fra tegne- /malegruppene og keramikkgruppene.
Åpent for publikum. Torsdag 28.4. kl.18.00. Sted: Teatersal og foaje på kulturskolen (Stoppen).

Fredag 29.april

Diplomkonserter på Haugestad
Hvert år har vi diplomkonserter for instrumentalelevene som har startet i kulturskolen inneværende
skoleår. Litt sommerfugler, store lettelser og svært stolte elever, foreldre og lærere i vårens fineste
konserter! Sted: Haugestad. Pga mange påmeldte holder vi to konserter:
Konsert 1 kl. 17.30 - Konsert 2 kl. 19.00.
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Dansens dag- «Tidsreisen»
For å feire den internasjonale dansens dag viser vi danseforestillingen «Tidsreisen». Vi reiser
gjennom tiden, fram til endestasjonen 29.april 2016. Slagverk- og teaterelever fra kulturskolen deltar
også på reisen. Åpent for publikum. Fredag 29.4. kl. 1800. Sted: Lier Kulturscene

Lørdag 30.april

Festforestilling
Vi feirer kulturskoleuka med en skikkelig festforestilling! Variert program, med innslag fra mange av
kulturskolens elever og lærere. Lørdag 30.4. kl.17.00. Åpent for publikum. Sted: Lier Kulturscene

Søndag 1.mai

Strykekonsert
Konsert med kulturskolens strykeelever i samarbeid med organist Anne Ma Flaten. Publikum får
oppleve Smurfeorkesteret, Juniororkesteret og Kammerorkesteret. Åpent for publikum.
Søndag 1.5.kl 16.00. Sted: Frogner kirke

Lurer du på hvor kulturskolens lokaler på Stoppen er? Vår adresse er Jensvollveien 38, 3413 Lier.
Kulturskolen deler det tidligere skolebygget til Stoppen ungdomsskole sammen med Lier
voksenopplæring.

Lier kulturskole tar ikke inngangspenger på sine arrangementer – alle er hjertelig velkomne til oss!

