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Sæson 2021/22

Musik

Dans
Kunst



 Velkommen til  
Billund Kulturskole 

Musik
Ballet og moderne dans

Kunst og design

– et pust af livsglæde til din fritid

”min laerer er  
rigtig god til at 
hjaelpe mig med  
at blive bedre.”

Hos Billund Kulturskole kan du gå til  
undervisning i musik, dans og kunst. 

Her kan du udfolde og fordybe dig, uanset om 
du er barn eller voksen. 

Vi underviser med nærvær og høj kvalitet. Hos 
os er der rum til den enkelte, plads til at fejle 
og mulighed for at være en del af fællesskaber, 
man kan vokse i. 

Vores elever fortæller ofte, at hos os opnår 
man ikke kun kompetencer. Man får også dan-
nelse, succesoplevelser, nye venskaber, gode 
barndomsminder – og et afbræk fra hverdagen.

Det er de historier, der driver os!

Hvor?
Undervisningen foregår i flere af kommunens 
byer – du kan se hvor på vores hjemmeside.

I tilfælde af fx Corona-nedlukning kan de fleste 
af vores undervisningstilbud fortsætte online.

Udover den ugentlige undervisning arrangerer 
vi små og større projekter – ofte på tværs af 
kunstarterne og tit rundt omkring i hele vores 
kommune.

Tilmelding
Tilmeld dig på vores hjemmeside: 
www.billundkultur.dk.  
Her kan du også læse mere om vores  
mange tilbud og aktiviteter. 

Ring og skriv til os
Mandag-fredag kl. 8.30-11.30
Telefon: 7213 1525
kulturskolen@billund.dk

besøg os på www.billundkultur.dk
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Lær at spille dit yndlingsinstrument

På Kulturskolen kan du vælge mellem hele 20 forskellige  
instrumenter, og du kan gå til både solosang og kor.
 
Det hele foregår i et trygt miljø, hvor der er 
plads til både grin, fejl og store ambitioner  
– og vores dygtige musiklærere møder dig 
hvor du er, og de elsker at lære musikglæden 
fra sig.

Der sker noget særligt, når man spiller sam-
men. Derfor har vi både orkestre, bands og 
kor, som du kan være med i. Alle vores sam-
menspilstilbud er gratis, hvis du allerede går til 
sang- eller instrumentalundervisning.

Udover den daglige undervisning spiller vi ofte 
små koncerter for hinanden, og vi laver også 
store opsætninger som fx vores gallashow. 

Vil du gerne kunne spille

Så kan du lære det hos os!
eller synge din yndlingsmusik?

Musik 
-en gLÆDE 
for livet

Frede og Anton på Trommer

Legoland Billund garden

Agnes med guitar

“Det er bare fedt  
at have nogen at  
dele sin interesse med 
– mine venner og 
min underviser er helt 
klart grunden til, 
at jeg gar til musik.”

Engagerede lærere
Skab din egen musik

Kig ind og tilmeld dig på www.billundkultur.dk
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”Jeg kommer  
i Billedskolen,  
fordi jeg elsker  
at sidde og  
fordybe mig  
sammen med  
mine venner.”

 Kunst og design   
Slip kreativiteten løs

Elsker du at tegne?
Og vil du lære nye teknikker
og forfine diT UDTRYK?

Kreativitet og sjov

Venskab og hygge

Kunst og design

I Billedskolen finder du dit egen stil, og sam-
tidig bliver du en del af et sjovt og hyggeligt 
fællesskab. 

Her kan du arbejde med både tegning, maleri, 
tekstiler og skulpturelle figurer, og vi afprøver 
spændende teknikker i en tryg og hyggelig 
atmosfære. 

Vi udstiller vores værker og deltager af og til 
også i større udsmykningsprojekter. 
For de ældre elever arrangerer vi ture og 
udflugter – f.eks. til kunstmuseer.

Vil du noget mere med tegning eller billed-
kunst og går du i 8. kl. og opefter? Så kan 
du søge optagelse på vores særlige hold for 
unge, der gerne vil udvikle deres talent.

Kig ind og tilmeld dig på www.billundkultur.dk
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Holdtræning

På Balletskolen lærer du klassisk ballet som det, du ser på de store 
scener. Og som noget nyt kan du også vælge hold i moderne dans, som 
er en alsidig og kreativ dansestil med fokus på udtryk. Spørg os bare, vi 
hjælper gerne med at finde det rette hold til dig.

På alle hold lærer du teknik, koreografi og udtryk i en tryg atmosfære, 
hvor der også er plads til smil og humør. 

Dans styrker din koordination, musikalitet og koncentrationsevne – og du 
vil sikkert også føle, at du får større selvtillid. Vi underviser dansere i alle 
aldre fra fem år og opefter.
 
Ud over din ugentlige træning kan du mindst to gange om året være 
med i en opvisning. Balletholdene deltager også i større arrangementer 
som fx Kulturskolens store gallashow.

 Ballet og  
Moderne dans
  –dans dig glad

Bliver du glad af at bevæge dig til musik 
– og vil du danse og ha’ det sjovt sammen med andre?

Så er vores danse-tilbud lige noget for dig. 

Venskab og samvær

Koncentration

Opvisninger

”Det er rigtig fedt  
at vaere sammen 
med de andre  
- det er bare  
virkelig sjovt at 
vaere til ballet.” 

Ballet til Gallashow

Kig ind og tilmeld dig på www.billundkultur.dk
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”jeg taler rigtig 
meget med min lAErer 
– bade om musik, 
men ogsa om alt  
mulig andet,  
og det er ret fedt”

Kig ind og tilmeld dig på www.billundkultur.dk

10

BILLUND KULTURSKOLE 2021/22

11

BILLUND KULTURSKOLE 2021

Trompet

Ballet

Venskaber

Musik

Violin
Undervisning der passer til dig

Avigail og Zeynep

Solo og sammen med andre

Bands og orkestre

Trommer

Klarinet

Vi er kreative sammen

Undervisning der passer til dig

Ballet og moderne dans koncentration



“vi kan snakke  
med vores laerer om  

alle mulige ting,  
man føler sig bare 
sådan …hjemme.”

på www.billundkultur.dk
Kig ind og tilmeld dig
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