
 

 

Vasagatan 9 
Box 32520, 701 35 Örebro 
019-21 10 00 
kulturskolan@orebro.se 

Örebro kommun 
Kulturskolan 
orebro.se/kulturskolan 

      

 

 

R  

Kulturkollo på Örebro kulturskola sommaren 2020! 
Älskar du eller är du nyfiken på att måla, dansa, spela teater eller skapa häftiga filmer? 
Då är kulturskolans Kulturkollo något för dig. Under fyra dagar får du under 
förmiddagarna eller eftermiddagarna utvecklas i just ditt favoritämne. Verksamheten är 
gratis och vi bjuder på mellanmål. Kulturkollo riktar sig till barn som är skrivna i Örebro 
kommun och som går i årskurs 1 till 6. Välkommen in med din anmälan. Begränsat antal 
platser. Obs: Anmälan på nätet är öppen mellan 14 april till 12 maj. 

SCHEMA 

V.  25. Måndag - Torsdag  

Kl. 9.00-11.45 (Åk 1-3)  kl. 13.15-16.00 (Åk 4-6)  

V. 26 Måndag - Torsdag  

Kl. 9.00-11.45 (Åk 1-3)  kl. 13.15-16.00 (Åk 4-6)  

ÄMNEN 

Bild: Lär dig stafflimålning och skapa dina egna konstverk. Om vädret tillåter går vi ut och låter oss 
inspireras av vårt vackra Örebro. Bildpedagog är Susanne Arvidsson och Sara Johnson 

Teater: Lär dig och utvecklas inom teater. Lek, improvisera, samarbeta och dramatisera berättelser. 
Teaterpedagog är Sanne Jansson 

Dans: Lär dig och utveckla dig inom dansstilen Hip hop och lär dig och visa upp koreografier inspirerade av 
Örebro stad. Danspedagog är Anita Basha 

Film: Lär dig och utvecklas inom film med hjälp en Ipad. Lär dig att göra dina egna filmer med häftiga 
effekter. Filmpedagog är Lina Ricklund och Tobias Kandenäs 

Kreativt skrivande: Lär dig och utvecklas inom skrivande. Få de bästa tipsen i hur du skriver egna 
berättelser, dikter och andra texter. Skrivcoach är Anette Holm 

Anmälan görs på Örebro kulturskolas hemsida. orebro.se/kulturskolan. För att använda Kulturskolans e-
tjänster krävs att vårdnadshavare loggar in och signerar med e-legitimation. 

Om du inte har e-legitimation eller av annan anledning inte kan anmäla dig på vår hemsida kan du använda 
talongen på baksidan. Anmälan är öppen mellan 14 april till 12 maj. 

Vid frågor: Kontakta Tobias Kandenäs samordnare kulturkollo, epost: tobias.kandenas@orebro.se eller 
telefon: 076 496 87 91. Ps. Läs på baksidan om hur Corona-viruset kan påverka kulturkollo.  
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Anmälan Kulturskolans kulturkollo:     

Fyll i noga och skicka in till: Örebro kulturskola, Box 32520, 701 35 Örebro 

Märk brevet med KULTURKOLLO 

 

Barnets förnamn och efternamn:_____________________________________________________________ 

Personnummer:__________________________________________________________________________ 

Barnet går i åk:_______________________Skola:_______________________________________________ 

Adress:_________________________________________________________________________________ 

Epost:________________________________________telefon:____________________________________ 

Allergier eller annan bra information att veta:__________________________________________________ 

 

Barnet får vara med på bild (ringa in):        JA           NEJ  

 

Jag vill anmäla mitt barn till: (Ringa in den vecka och det ämne du vill anmäla barnet till). Kan du tänka dig 
båda veckorna? Ringa in båda så väljer vi en. 

 

V. 25  Bild Teater Dans Film             Kreativt skrivande 

V. 26  Bild Teater Dans Film             Kreativt skrivande 

 

Målsmans underskrift: ____________________________________________________________________ 

 

Vid frågor: Kontakta Tobias Kandenäs samordnare kulturkollo, epost: tobias.kandenas@orebro.se eller 
telefon: 076 496 87 91 

 

Obs: Denna anmälningstalong används endast om du inte kan utföra en anmälan på Kulturskolans hemsida 

orebro.se/kulturskolan. Om talongen används ska den vara oss tillhanda senast 12 maj. 
 

 

 
Med tanke på Corona-viruset är vi i nuläget inte säkra på 
att kulturkollo kommer att bli av, men vi planerar för det. 
Om du anmäler dig kommer du få uppdaterad information 
från kulturskolan vid varje nytt beslut. 
 


