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Ibestad kulturskole - høsten 2019 
I høst har vi et bredt tilbud og kan tilby disse fagene ved nok påmeldte: foto, drama, tresløyd, 

tradisjonelle spill, rockeverksted, sang, kor, piano, gitar, trommer/slagverk, korpsinstrument, film 

og tegneserie. Flere av fagene henger nært sammen, vi er seks lærere som kommer til å undervise 

og jobbe tett sammen om disse uttrykkene.  

Fagene er avsluttende etter hvert semester, det vil si at man melder seg på for et halvår av gangen. 

Alle fagene, bortsett fra musikk, har ti ganger med undervisning hvert semester. 

Kulturskolen er både for barn, ungdom og voksne. 

Påmelding 
Velg et eller flere av fagene du ønsker å delta på, så setter vi sammen grupper ut fra det. Er du 

usikker, ta gjerne kontakt med en av lærerne i kulturskolen for å få vite mer.  

Når du har bestemt deg, fyll ut påmeldingsskjemaet (eget ark) og lever det inn, eller send det til 

rektor på Ibestad skole.  

Påmeldingsfrist: SEINEST innen 15.september 2019.  

Påmeldingsskjema kan leveres her: 

Brev: Ibestad skole v/rektor, Bygdaveien 132, 9450 Hamnvik  

På e-post: troisa@ibestad.kommune.no  

Eventuelt på papir til Ibestads skoles administrasjon. 

Planlagt oppstart 
Planlagt oppstart i uke 39/40 2019.  

Vi tar forbehold om nok påmeldte i de ulike emnene. 

Betalingssatser 

Individuell undervisning  pr. semester* kr. 1100. 

Gruppeundervisning   pr. semester* kr. 800. 

Rockeverksted   pr. semester* kr. 800. 

 

*Semesteret er på 10 uker for fagene utenom musikk.  

Undervisning 
Undervisningen vil foregå rundt og i lokalene til Ibestad skole, bortsett fra Rockeverkstedet, som vil 

foregå i lokalene til Andørja rockeklubb i aktivitetssenteret i Åndervåg. 

mailto:troisa@ibestad.kommune.no
mailto:troisa@ibestad.kommune.no


  

Ibestad kommune 

Hvor alt er mulig 

Foto 
Her vil man få både teoretisk og praktisk kunnskap om fotografering gjennom grunnleggende 

kunnskaper i kamerateknikk, komposisjon og innsikt i lyssetting. Man får også i løpet av semesteret 

ei innføring i bruk av bildebehandlingsprogram. Kulturskolen har et antall digitale fotoapparat med 

utstyr for bruk i undervisningen. Målet er å inspirere til aktiv fotografering! Aldersgrense: 10 år. 

Tresløyd 
Et tradisjonelt håndverk som også lever i dag. Velger du tresløyd får du ei innføring i teknikker og 

materiallære. I undervisningen vil man få lage egne produksjoner etter eget eller andres design. 

 

Tilbudet er for de minste. For de som aldri har vært på sløyd før, vil det bli laget verktøykasse, 

fuglebur, spill eller båt. For de som er viderekommende, og eldre, litt mer avansert. 

Tradisjonelle spill 
Gamle brettspill og andre spill fra gamledager. Er du nysgjerrig på å lære gamle brettspill og andre 

spill fra «gamledager», slike spill som kanskje din besteforeldregenerasjon kjenner til? Spillene man 

kan lære er blant annet Backgammon, Mil, Kinasjakk, Femstein og strategispillet fra vikingtiden kalt 

Hnefatafl, Tablut eller «Kongens bord». 

Rockeverksted 
Rockeverksted på Andørja med individuell og gruppeundervisning i musikk. 

Sang 
I sang så vil du få individuell undervisning med sanglærer. Vi vil jobbe med å lære din egen stemme 

å kjenne bedre, samt utforske ulike typer repertoar. 

Kor 
Liker du å synge, men ønsker å synge i en større gruppe? Da er kor noe for deg. Her vil vi jobbe med 

ulike typer repertoar og utforske flerstemt sang. 

Piano 
Piano er et instrument med mange muligheter. Undervisningen vil foregå individuelt og er for 

nybegynnere, og litt viderekommende kan vi tilby rytmisk piano. 

Gitar, grunnkurs 
Har du lyst til å lære å spille gitar? Undervisningen vil kunne foregå i grupper eller individuelt. Vi 

utforsker grunnleggende gitargrep og enkelt repertoar. 
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Trommer/slagverk, grunnkurs 

Har du lyst å prøve deg på trommer/slagverk, så er det mulighet nå. Enten du engang i framtida vil 

spille i band eller i korps. 

 

Korpsinstrument (messing og trommer) 

Er du nysgjerrig på korpsinstrument og har lyst til å lære å spille kornett, tuba, baryton eller 

tromme for å kunne være med i korps? Da er dette faget for deg! Her vil du kunne prøve ut 

instrumenter og lære noter. 

 

Filmkurs 

Her vil man kunne få prøve ut de ulike delene ved filmproduksjon, enten det er foran eller bak 

kamera. Filming, scenearbeid, redigering, legge til lydeffekter, skrive manus, prøve seg som 

skuespiller og mye, mye mer. 

 

Tegneserier 

Liker du å lage fortellinger, karakterer og tegne? Her vil du kunne utforske alt dette i 

tegneserieverdenen. Fortellingene man lager kan være lange, små striper eller bare ei rute, med 

tekst eller uten. Kanskje blir det man lager til slutt et tegneseriehefte? 

 

Kontaktinformasjon lærere ved Ibestad kulturskole 

Foto:  

Beate Kiil Karlsen, telefon: 900 76 583, e-post: beate.kiil.karlsen@ibestad.kommune.no 

Sang, piano, gitar, slagverk:  

Anders Fosshaug, telefon: 986 23 945, e-post: anders.fosshaug@gmail.com 

Tresløyd og tradisjonelle spill:  

Anne Kristiansen, telefon: 916 94 772, e-post: anne.kristiansen@ibestad.kommune.no 

Korpsinstrument: 

Roy-Helge Andreassen, telefon: 911 88 024, e-post: royhelgeandreassen@gmail.com 

 

Filmkurs og tegneserier: 

Hakim Chaib Johansen, telefon: 942 95 545, e-post: hakim.chaib.johansen@gmail.com 

 

Rockeverksted:  

Asle Skardal, telefon: 928 52 591, e-post: asleskardal@gmail.com 

 

mailto:beate.kiil.karlsen@ibestad.kommune.no
mailto:beate.kiil.karlsen@ibestad.kommune.no
mailto:anders.fosshaug@gmail.com
mailto:anders.fosshaug@gmail.com
mailto:anne.kristiansen@ibestad.kommune.no
mailto:anne.kristiansen@ibestad.kommune.no
mailto:royhelgeandreassen@gmail.com
mailto:royhelgeandreassen@gmail.com
mailto:hakim.chaib.johansen@gmail.com
mailto:hakim.chaib.johansen@gmail.com
mailto:asleskardal@gmail.com
mailto:asleskardal@gmail.com

