
 

15 augusti 2014 

Öppen verksamhet höstterminen 2014 
Nu är det dags att presentera Kulturcentrum Skånes Öppna verksamhet för hösten! Den här 
terminen erbjuder vi olika aktiviteter i musik och bild. Våra lärare i kurserna hälsar alla gamla 
och nya elever välkomna!  
 
Men först! Kom och prova på! Gratis! Den 20 september bjuder vi in till att prova musik- 
såväl som bildskapande. Du är varmt välkommen att träffa våra lärare och ta reda på om 
höstens kurser är något för dig. Vi hoppas du blir ”taggad” och anmäler dig till en eller flera 
av kurserna som startar v. 41! 
 

Dyk in i musikens värld med Hanna Ringdahl kl. 13-13.45. 
PAUS – Kulturcentrum Skåne bjuder på fika 
Prova bildskapande med Marianne Andersson och Johan Suneson kl. 14.15-15.30 
Vi finns på Kolonivägen 8 (Gunnesbo) i Lund. OBS! Ingen föranmälan. Kom och 
låt dig inspireras! 
 
 

Kursutbud: 
Kurserna ges följande veckor: 41, 42, 43, 45, 46 och 47. Kursavgiften är 900 kr/kurs. 
 
Kurs 1: tisdagar kl. 17.00-17.40 Grupp 
Musik: 40 min. x 6 veckor. Häng med på en musikalisk resa tillsammans med Hanna 
Ringdahl, rytmik- och sångpedagog. Tillsammans har vi kul med musik från olika delar av 
världen. Sången, spelet och rörelsen - i en härlig blandning! Gruppundervisning (max 6 
deltagare) 
 
Kurs 2: tisdagar kl. 18.00-18.40 Grupp 
Musik: 40 min x 6 veckor. Häng med på en musikalisk resa tillsammans med Hanna 
Ringdahl, rytmik- och sångpedagog. Tillsammans har vi kul med musik från olika delar av 
världen. Sången, spelet och rörelsen i en härlig blandning! Gruppundervisning (max 6 
deltagare) 
 
Kurs 3: tisdagar mellan kl. 15-17 Individuell eller undervisning i par 
Musik: 30 min x 6 veckor. Hanna Ringdahl. Musik och rörelse, lyssna och göra. Själv och 
tillsammans, på ditt initiativ och i dialog. Schema görs i samråd med deltagarna. 
 
Kurs 4: torsdagar kl. 17-18 
Bild: 60 min x 6 veckor Utveckla ditt måleri och tecknande tillsammans med våra lärare 
Marianne och Johan. Du får möjlighet att pröva olika tekniker och får stöd i att se nya vägar 
att skapa och komponera i bild. Gruppundervisning (max 7 deltagare, i avgiften ingår 
material) 
 



Kursanmälan 
Anmäl dig till kurserna senast den 24 september per mail till Mona Månsson 
(kc.mona@telia.com) och ange: Vilken kurs du vill gå, namn, personnummer, adress, 
mailadress och telefonnummer 
 
Kulturcentrum Skåne telefonsvarare: 040-320865 
Övriga frågor: Hanna Ringdahl (kc.hanna@telia.com) 
 
Vill du veta mer om oss – glöm inte att vi har en hemsida! www.kulturcentrumskane.com Här 
finns mycket att läsa och många filmer att se på. 
 
Med vänliga hälsningar 
Kulturcentrum Skåne 


