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VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG

Kulturskolen Gribskov tilbyder 
undervisning i musik og billedkunst 
for børn og unge i Gribskov 
Kommune. 

I denne fælles folder får du et godt 
samlet overblik. 
Her kan du lade dig inspirere i 
forhold til den brede vifte af tilbud vi 
har på Kulturskolen.

Hvis du bliver nysgerrig på et af 
vores mange tilbud kan du læse 
mere detaljeret om indhold og alt 
det praktiske på Kulturskolens 
hjemmeside: 

KULTURSKOLEN-GRIBSKOV.DK 

Dette er også stedet du tilmelder 
dig.

Vi vil meget gerne at vores børn og 
unge gennem musik og billedkunst 
kan opnå:

• Glæden ved at spille, synge eller 
udtrykke sig kunstnerisk sammen 
med andre der elsker musik eller 
billedkunst.

• At tilegne sig et fag og opleve at 
kunne fordybe sig i det. Det har 
gavnlig effekt på mange andre 
områder i livet.

• At give vores børn og unge 
livslang læring inden for musik 
eller billedkunst.



MUSIKSKOLEN



Musik handler om udtryk, 
fællesskab, om at spille 
sammen.

Musikskolen har i løbet af en 
sæson forskellige koncerter og 
projekter. Her kan bl.a. nævnes 
cafékoncerter, julekoncert, 
forårskoncert, workshopugen og 
Musikskolernes Dage i Tivoli. 

Lærerne indbyder lejlighedsvis til 
”undervisning på tværs”, hvor den 
alm. undervisning udvides med 
deltagelse af flere andre elever.

I workshopugen arbejder vi ud 
fra et overordnet tema og udforsker 
f.eks. en bestemt musikgenre, en 
kunstner, et land etc.

Ugen slutter af med en stor 
fælleskoncert, hvor vi spiller 
sammen og viser hvad vi har 
arbejdet med i løbet af ugen.

MUSIK ER FÆLLESSKAB



MUSIKSKOLENS GRUNDSKOLE

Musik & Rytmik på rejse (daginstitutioner)

Musikalsk forskole I (børnehaveklasse)

Musikalsk forskole II (1. klasse)

Vi synger, danser, spiller på rytmeinstrumenter, leger, improviserer 
og udvikler på den måde børnenes egen naturlige musikalitet. 

Hen ad vejen bliver de forskellige instrumenter inddraget og 
der bliver dermed skabt et fundament til den kommende 
instrumental- og sangundervisning.

Holdstørrelse: 10 - 12

Musikværksted (2. - 3. klasse)
Her uddyber vi kendskabet til instrumenter og sang. Da det er et mindre 
hold med 6 - 8 deltagere, er der mere plads for enkelte til at udvikle sig 
- og mere tid til at gå i dybden med de enkelte numre.
Her bliver man præsenteret for mange af de instrumenter man kan gå 
til i musikskolen.

Holdstørrelse: 6 - 8



Sang, klaver & sang.

Akustisk guitar, elguitar, ukulele, elbas.

Klaver, keyboard, harmonika.

Violin, cello, kontrabas.

Saxofon, klarinet, tværfløjte.

Trommesæt, steeldrums, marimba, vibrafon.

Undervisning i messingblæsere (trompet, basun, horn), 
tilbydes i samarbejde med Gribskov Juniororkester.

Vi tilbyder leje af følgende instrumenter: 
spansk guitar, elbas, violin, cello, kontrabas, saxofon, 
klarinet & tværfløjte.

INSTRUMENTALUNDERVISNING OG SANGMUSIKSKOLENS GRUNDSKOLE



Muligheden for at finde sammen med andre unge der synger og 
spiller er meget vigtig for din musikalske udfoldelse og udvikling.
Musikskolen tilbyder deltagelse på flere forskellige kor, hold og 
bands. Læs mere om de enkelte grupper på hjemmesiden.

Det er gratis at deltage i kor og sammenspil, når man også 
går til et instrumentalfag.

• Strengeleg
• Bonderøvene 
• Kor 
• Tisvilde Band 
• Garage Band 
• Gribskov Guitar Ensemble 
• MGP 
• Slagtøjsensemble 
• Tisvilde Børnekor 
• Flying Penguins 
• Frontseat Zombies 
• Gribskov Spirene 
• Studieteknik 
• Sonus Fluctus 
• Steelbands 
• Hørelære 
• Teori

KOR OG SAMMENSPIL



NYHED: Få sat turbo på din musikalske udvikling med Musik

• Effektivisér din øvning
• Få gang i “The Basics”
• Opbyg en god rutine
• Bliv din egen bedste lærer

Du skal have gode instrumentale/vokale tekniske færdigheder.
Du skal brænde for musikken, have lyst til at lære og lyst til at øve. 
Derudover skal du naturligvis komme til undervisning hver gang og deltage 
i Musikskolens koncerter.
Er du interesseret i Musik+, så snak med din instrumentallærer om det.

MUSIK 



BILLEDSKOLEN



Billedkunst opleves og udtrykkes 
individuelt. Her kan vi gennem 
eksperimenter omsætte fantasi 
og sansning til nye erkendelser 
af verdenen.

Det visuelle har aldrig fyldt mere 
end i dag. Derfor er det vigtig at 
vores børn og unge har et rum, hvor 
de gennem dialog kan opleve og 
reflektere over kunsten og kulturens 
billeder og samtidig har mulighed 
for, at omsætte deres oplevelser til 
egne udtryk.

På Billedskolen ønsker vi at give 
eleverne rum til at tænke ud af 
boksen - at eksperimentere. 
Eksperimentet er vigtigt i et 
samfund, hvor alting skal måles, 
og hvor der ikke er plads til at fejle. 

Men netop det at fejle er vejen til nye 
eksperimenter, og det er sådan vi 
udvikler os og finder nye veje - nye 
løsninger. 

Kunst opleves og udtrykkes 
individuelt. Her er der flere 
facitlister, og her kan vi udtrykke 
det, der ikke er ord for, og som 
ikke kan forklares.

På Billedskolen kan eleverne 
bruge deres fantasi og skabertrang 
gennem fordybelse, koncentration, 
eksperimenter og leg.

BILLEDKUNST ER SANSNING



BILLEDSKOLE 
WORKSHOP FOR 0. - 2. KLASSE

Fem ugers undervising med start i henholdvis uge 43 og uge 8. 

Vær med til at opleve, udforske & eksperimentere.

På workshopholdene ønsker vi at stimulere elevernes fantasi og kreativitet.
Eleverne vil på workshoppen møde mange forskellige teknikker indenfor: 

TEGNING
FARVE/MALING
TRYK
SKULPTUR 
ARKITEKTUR

På workshopholdene vil eleverne blandt andet:

• Lære forskellige tegneteknikker og bruge anderledes tegneredskaber

• Bruge pastel/oliekridt/ tusch og akryl til collage billeder

• Lave egne små skitsebøger med forskellige tryk med inspiration fra Japan

• Arbejde med arkitektur, med inspiration fra Jørn Utzon



Du kan læse mere om indhold og 
alt det praktiske på Kulturskolens 
hjemmeside: 

KULTURSKOLEN-GRIBSKOV.DK 

Dette er også stedet du tilmelder 
dig.



20 ugers undervisning med start i uge 39.

I kan godt glæde jer til en ny sæson på Billedskolen Gribskov. 

Vi starter som altid  sæsonen med en inspirationstur til en aktuel 
udstilling, som derefter danner afsæt for årets fællestema. 
Inden for dette tema arbejder holdene med forskellige teknikker 
og udtryksformer. 

I undervisning vil eleverne møde billeder og kunst fra forskellige tider 
og få et bredere blik på kunsten og den visuelle kulturs mangfoldighed.

Undervisningen bygger på en vekselvirkning mellem lærerstillede 
opgaver og egne frie udtryk. Her vil eleverne få mulighed for at 
eksperimentere og fordybe sig i deres egen billedproces, og gennem 
dialogbaseret undervisning at udvikle deres billedsprog.

Resultatet fejrer vi med fernisering og efterfølgende udstilling i 
forbindelse med sæsonens afslutning.

Læs mere om de enkelte hold på Kulturskolen Gribskovs hjemmeside:
www.kulturskolen-gribskov.dk

BILLEDSKOLE 
FOR 3. - 6. KLASSE





VÆR MED
TILMELDING TIL 
MUSIKSKOLE OG BILLEDSKOLE:

KULTURSKOLEN-GRIBSKOV.DK

KONTAKT 
www.kulturskolen-gribskov.dk

E: musikskolen@gribskov.dk
E: billedskolen@gribskov.dk

Facebook: Kulturskolen Gribskov
 
T: 7249 6087
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Søborg

Gilbjergskolen
Blistrup
Billedkunst

Sct. Helene Skole
Vejby
Akk.- og el guitar, forskole

Sct. Helene Skole
Tisvilde
Klaver, billedkunst, akk.- 
og el guitar, musikværksted

Nordstjerneskolen
Helsinge
Billedkunst, sang, kor, akk- og el guitar, bands, 
saxofon, klarinet, fløjte, trommer, forældre-barn hold

Helsinge Ungdomcenter - HUC
Skærød
El- og kontrabas, cello, sammenspil

Bjørnehøjskolen
Annisse Nord
Klaver, trommer

Gilbjergskolen
Gilleleje
Musikværksted, billedkunst, forskole, sammenspil, trommer, 
steelband, violin, klaver/keys, el- og kontrabas, cello

Alme Skole
Alme
Trommer, klaver

Gribskolen
Græsted
Musikværksted, forskole, el- 
og kontrabas, cello

Ungdomsskolen Karlsminde
Græsted
Trommer

Gribskolen, Tingbakkeskolen
Esbønderup
Musikværksted, forskole, el- og kontrabas, cello

Kulturhuset
Helsinge
 Sang, kor, sammenspil, klaver, violin, akk- og el guitar

Ungdomshuset
Helsinge
Trommer

Tryk: Nordkystens Bogtrykkeri


