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bildeKunst  
liker du å tegne, male og skape noe kreativt? 
På bildekunst tilbyr vi stor bredde og kunnskap i forskjellige 
teknikker og uttrykksformer. Vi er fulle av skaperglede og 
kreativitet!
For elever fra 8 år og oppover. Velg «bilde» i søknadsskjemaet, 
så setter vi sammen grupper etter alder. Voksne er velkomne 
til å søke. Bildekunstgruppene har lokaler i Romsdalsgata 5.

dans
Kropp, musikalitet, glede og styrke!
Kulturskolen tilbyr danseopplæring innen klassisk, jazz, mu-
sical og moderne. Tilbudet gis til danseglade i alle aldre, 
fra knøttedans (3 år) til viderekomne og voksne. Vi kan 

gjerne lage formiddagsgrupper. Du kan benytte flere timer 
i uken om du vil. Velg «dans – og den gruppen du ønsker» i 
søknadsskjemaet. Legg inn i merknadsfeltet om du har er-
faring vi skal ta hensyn til.  Dansen holder til på Træffhuset i 
gode dansesaler. På hjemmesiden finner du timeplan.

MusiKK
Valgmulighetene er mange og scenen er din! 
Målsetningen for sang- og instrumentalundervisningen er 
å utvikle trygge utøvere, med allsidig teknikk og stor spille-
glede. Her er det MYE å velge i, og samspill står i fokus. Har 
du ikke instrument? Vi har noen til leie. De fleste instru-
menter kan man starte med fra ca 8 år, men sjekk beskriv-
else på hjemmesiden vår. På noen instrumenter er det greit 
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at man er litt eldre eller yngre. Det meste av undervisnin-
gen foregår i Øvre veg/Romsdalgata 5, men også noe de-
sentralisert.

teater
Humor, alvor, overraskelser, til ettertanke... slipp deg løs 
på teaterscenen!
Gjennom lek, fantasering og improvisasjon arbeider vi 
fram en større produksjon hver vår der vi blir kjent med 
teaterkunstens virkemidler.
Barneteater er for 5.-7.klasse, ungdomsteater fra 8.klasse
t.o.m. videregående. Velg «teater» i søknadsskjemaet, så set-
ter vi sammen grupper etter alder. Teatergruppene holder 
til i Romsdalsgata 5. med Aulaen som base.

KulturKarusell, MusiKKleK og babYgruPPer
synge, spille, tegne, leke, teater... rundt og rundt !!
Kulturkarusellen gir deg en smakebit på alle kulturskolen 
sine tilbud. Du skal få et kreativt møte med ulike kunstut-
trykk! Musikklek er et lørdagstilbud der foreldre og barn er 
sammen, mens babyer kommer på dagtid med mor eller far 
…mens de enda er uthvilte. 
Kulturkarusell er for 1. og 2. klassinger. Musikklek er for 1 – 
6-åringer, og babygrupper fra 0 – 1 år. Og alt foregår i Roms-
dalsgt 5.

Vi planlegger nytt kulturskolebygg i Molde



Molde kulturskole er et lovfestet kommunalt tilbud og har som 
oppgave: 

– å være «kulturskole for alle» i kommunen og regionen. Kultursko-
len er et frivillig skoletilbud i kunstfagene. Med opplæring, opplev-
else og formidling skal vi sammen legge grunnlaget for din kultur-
aktivitet. For noen er det sosialt og en hobby, for andre blir det et 
studie- og yrkesvalg. Barn og unge er prioritert, men voksne kan 
også få mulighet.

1000 elever har plass i kulturskolen hvert år og 40 lærere er klar 
med sin kompetase, vi:

– produserer egne forestillinger, konserter og utstillinger.
– driver Lørdagsskolen for musikktalenter i Romsdal 
–  sørger for all utøvende undervisning til elevene på musikklinja 

ved Molde vgs
– bidrar med dirigent og instruktørtjenester for det frivillige kul-

turlivet i Molde.
–  koordinerer og produserer verksteder for den kulturelle sko-

lesekke  i grunnskolene

– veileder barnehagene i musikkaktiviteter
– selger utøvende musikertjenester både lokalt og regional
– stiller med kulturinnslag på møter, konferanser o.a

Priser og organisering:

Prisene fastsettes med bakgrunn i kommunestyrets årlige budsjett-
vedtak. Tilbud til de yngste, og frivillig kulturliv har ekstra subsidi-
erte priser. Se prisliste på www.molde.kulturskole.no
Undervisningen blir gitt gruppevis og enkeltvis og med en tidsbruk 
som er tilpasset de ulike tilbudene. Kulturskolen følger et normalt 
skoleår.
Har du tatt i mot en elevplass har du bundet deg for et halvår om 
gangen.

søknadsfrist 

For hovedopptaket er 15. mars. Men du må gjerne søke hele året. 
Bruk elektronisk søknadsskjema på hjemmesiden. På noen tilbud vil 
det være venteliste.

Velkommen til Molde kulturskole

Her holder vi til:
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