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Vi underviser i



 Velkommen til  
Billund Kulturskole 

Musik
Ballet og moderne dans

Kunst og design

– mere til livet
På Billund Kulturskole underviser vi i mu-
sik, dans og kunst. Og vi elsker det, vi gør!

Hos os er vi 25 engagerede og professionelle 
undervisere, der er klar til at tage imod dig og 
møde dig, hvor du er – uanset om du er barn 
eller voksen. 

Og vi ved, at vi er meget mere end undervis-
ning i musik, sang, dans og billedkunst. Vi er 
også en kilde til dannelse, identitet, selvværd, 
nye venskaber, store oplevelser og en pause 
fra hverdagen – og vi er det for hele kommu-
nen.
 
Kulturskolen er din øvebane – ikke bare for 
skalaer, penselstrøg og piruetter. Det er også 
her, du lærer samarbejde, empati, åbenhed, 
spontanitet – og modet til både at fejle og  
sejre. Alt sammen noget, der giver dig mere  
til livet.

Vi elsker det, vi gør – du skulle prøve det 
samme!

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

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
Mail: kulturskolen@billund.dk

besøg os på www.billundkultur.dk
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”Vi tilbyder  
kvalitetstid  
og et trygt  
rum for alle.
Hos os far du  
mod til bade at 
fejle og sejre.”
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Musik gør både indtryk og sætter aftryk. Der er 
ikke noget bedre end selv at kunne spille sin  
yndlingsmusik, og musikglæden kan du tage 
med dig overalt – gennem hele livet.

Det ved vores professionelle undervisere, og de 
guider dig trygt og kompetent i din udvikling. Der 
er rum for både grin, fejl og eksperimenter, og 
sammen skaber du og din lærer den musikalske 
rejse, som måske aldrig stopper. På Kulturskolen 
kan du vælge mellem hele 20 forskellige instru-
menter, og du kan gå til både solosang og kor. 
Desuden har vi adskillige børnehold til de små.
 
Der sker noget særligt, når man spiller sammen. 
Derfor har vi både orkestre, bands og kor, som 
du kan være med i. Alle vores sammenspilstil-
bud 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 flotte 
Gallashow. 

Er du klar til at tænde en 

Så meld dig til hos os!
livslang passion?

Musik 
-spil for 
livet

Sang og kor

Engagerede lærere

Bands og orkestre

“Vi tilbyder  
musikoplevelser,  
der far dig til  
at vokse. 
Din spilleglaede  
er vores passion!”

Spilleglæde

Solo eller hold

Kig ind og tilmeld dig på www.billundkultur.dk
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” I Billedskolen 
giver vi  
frihed, rum  
og materialer  
til at lade 
skaberglaeden 
blomstre.”

 Kunst og design   
– udtryk for livet

Er du vild med at udtrykke dig,
eller kunne du tænke dig at blive det
–hvad enten det er gennem tegning,
maleri, skulptur eller noget helt andet?

Venskab og hygge

Plads til fordybelse

Kreativitet og sjov

Slip kreativiteten løs

Rum til skaberglæde

I Billedskolen lærer du nye teknikker, og vi afprøver 
spændende metoder og virkemidler, mens vi har det sjovt 
og hyggeligt.

Undervisningen foregår på hold, hvor hver enkelt elev 
bliver set. Vores professionelle undervisere lægger stor 
vægt på et trygt fællesskab, hvor der både er rummelig-
hed og plads til at fejle. 

Igennem sæsonen udstiller vi vores værker og deltager 
af og til også i større udsmykningsprojekter. For de ældre 
elever arrangerer vi ture og udflugter – f.eks. til kunst- 
museer.

Vil du noget mere med tegning eller billedkunst og er  
12 år eller ældre? 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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Passionerede lærere

Til klassisk ballet lærer du at bevæge dig smukt og fokuseret til klassisk 
musik, hvilket giver en helt magisk følelse i kroppen. I den moderne dans 
kan man udtrykke følelser igennem bevægelser og trin, hvilket man helt 
enkelt bare bliver bidt af. Er du i tvivl om, hvad du skal vælge, hjælper vi 
gerne med at finde det rette hold til dig.

Hos os lærer du også kropsbevidsthed, smidighed, styrke, balance, 
og musikalitet – og gennem dansen får du større selvtillid og mere mod 
at stå ved dig selv. Alt dette foregår i et trygt miljø med smil, humør og 
kammeratskab.

Vores passionerede lærere er specialister indenfor deres dansefag med 
mangeårig erfaring i at formidle teknikker og skabe koreografier. Og de 
er enige om, at hos os fejrer vi vores fejl – det er nemlig sådan, vi bliver 
bedre!

Vi har hold for næsten alle aldre og niveauer, og du kan danse flere gan-
ge om ugen. Ud over din ugentlige træning kan du mindst to gange om 
året være med i en spændende opvisning. Balletholdene deltager også i 
større arrangementer som fx Kulturskolens skønne Gallashow.

 Ballet og  
Moderne dans
  – dans for livet

Er du til ballettens yndefulde bevægelser eller
den moderne dans’ mageløse moves?

Så har vi et godt tilbud til dig!

Venskab og samvær

Holdtræning

Fordybelse

”Gennem dansen 
oplever du  
faellesskab,  
humor og  
anerkendelse.” 

For store og små

Forestillingfer

Kig ind og tilmeld dig på www.billundkultur.dk
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I Talent Billund handler det ikke om at være bedst. Det handler om at 
blive så god som muligt sammen med andre unge, og derfor tilbyder  
vi fællesskaber, der inspirerer og udvikler dine potentialer bedst muligt. 

Vi har Talent Billund-tilbud indenfor både musik, billedkunst og dans, 
hvor du får ekstra undervisningstid indenfor dit hovedfag. Desuden  
arrangerer vi workshops, individuel vejledning og ture til spændende 
oplevelser og events. Alt sammen motiverer dig til at gøre en ekstra  
indsats, og samtidig tilegner du dig mange forskellige kompetencer  
med dine Talent Billund-kammerater.

Talent Billund er et fælles initiativ på tværs af kultur og idræt, støttet af 
Billund Kommune og Ole Kirk’s Fond. Derfor foregår der også et tæt 
samarbejde mellem projektets aktører for at skabe et helt særligt talent-
udviklingsmiljø i kommunen. Med en positiv tilgang til elevernes præsta-
tioner støtter, hjælper, træner og underviser Talent Billund, så eleverne 
løftes gennem hele processen.

Lyder det inspirerende? Tag en snak med din lærer, eller kontakt os på 
Kulturskolens kontor, hvis du vil vide mere. Så hjælper vi med at finde 
den bedste løsning for dig. 

 Talent billund  
sammen om at ville

Er du 12 år og opefter – og kunne du tænke dig 
at være sammen med andre unge, der deler din passion?

Så kunne talent billund være noget for dig!
” I talent Billund 
arbejder vi med 
det hele menneske.” 

Musik

For dig der vil lidt mere

Billedkunst

Dans
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og www.talentbillund.dk
Kig ind og tilmeld dig på www.billundkultur.dk



på www.billundkultur.dk
Kig ind og tilmeld dig

”Pa Kulturskolen 
har vi et  
saerligt mal 
for vores elever:  
Vaeredygtighed.” 
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