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Kultur på fritiden
för barn och unga
Alla barn är välkomna att söka våra olika kurser på
musikskolan i Höör och på kulturskolorna i Hörby och
Eslöv. En kultur- eller musikskola är en kommunal
fritidsverksamhet som har undervisning i kulturämnen
efter skoltid. Som elev finns det mycket att välja på,
allt från gitarr och fiol till trumpet och dragspel. Utöver
musikämnena finns det kurser i dans, film, drama/teater,
bild och mycket mer.
Till alla dessa kurser är alla barn välkomna att söka.
Musik- och kulturskolornas verksamhet är ett bra
alternativ för barn med särskilda behov eftersom det
går att anpassa undervisningen efter det specifika
barnets önskemål och behov.
Vi har också kurser som är speciellt riktade till barn och
unga som går eller har gått grundsärskola med inriktning
träningsskola. De kurserna hittar du på andra sidan här
till höger. På våra kurser är pedagogerna aktivitetsledare.
Assistent, föräldrar och ledsagare får följa med första
gångerna och sedan bestämmer vi tillsammans vad
som blir bäst för varje barn.
Det kostar pengar att delta i vår undervisning, men först
kan man få prova tre gånger gratis och sedan bestämma
sig för att fortsätta. Anmälan till undervisningen är inte
bindande.

Höörs Musikskola: Musik & Rörelse
Ett unikt tillfälle att träffas och träna alla sinnena genom musik
och rörelse. Vi rör oss, sjunger och spelar på rytminstrument, allt
efter förmåga. Utan krav låter vi fantasin flöda och vi släpper loss
i musikens egen värld.
Ålder: årskurs 1–9
Dag: Ingen kurs igång för närvarande. Hör av dig
för besked om start.
Kontakt och anmälan: musikskolan@hoor.se, 0413–282 85

Hörby Kulturskola: Musik & Sånt
Vi sjunger och spelar musik och teater tillsammans. Du får
prova att spela flera olika instrument och att agera. Du får även
möjlighet att framträda inför publik.
Ålder: årskurs 1 grundskolan–årskurs 3 gymnasiet
Dag: måndagar
Ledare: Kristin Kjernli Puktörne, teaterpedagog och Mats Olsson,
musikpedagog
Kontakt och anmälan: kulturskolan@horby.se, 073-331 83 20

Eslövs Kulturskola: Kulturmix på Bredablick
Under hösten 2018 har Eslövs kulturskola kurs på Bredablick i
samarbete med fritids. Det går inte att anmäla sig till kursen
om man inte går på fritids i dagsläget. Men kontakta gärna
kulturskolan om du är intresserad så försöker vi bilda en kurs när
tillfälle finns.
ESLÖVS
KULTURSKOLA

De olika lokalerna vi använder för dessa kurser
är tillgänglighetsanpassade.

