
   

Är DU intresserad av musik, teater och bild? 
Då kan du söka vår utbildning!

Utbildningens mål och syfte 
Kulturcentrum Skåne erbjuder en treårig eftergymnasial utbildning i musik, teater/drama och bild 
och står under statlig tillsyn med Myndigheten för Yrkeshögskolan som tillsynsmyndighet.

Utbildningens syfte är att lägga grunden för ett livslångt kreativt och konstnärligt skapande. 

Varje studerande ska ges möjlighet att inhämta och utveckla konstnärliga kunskaper i ämnena 
musik, teater/drama och bild samt kombinera dessa ämnesöverskridande.


Målgrupp 
Utbildningen vänder sig till vuxna personer med kognitiva/intellektuella funktionsvarianter som har 
ett intresse och en begåvning/läggning för musik, teater eller konst och som kan tillgodogöra sig 
utbildningen. Inga förkunskaper krävs.


Innehåll 
Utbildningen har 14 platser och är på heltid. Utbildningsstart är 24 augusti 2020. Öppen för 
anmälan.


Vad gör vi på utbildningen? 
TEATER: Drama, gestaltning, eget skapande, röst och tal, skrivarverkstad.

MUSIK: Sång och kör, slagverk och marimba, rörelse och dans, eget skapande.

BILD: Teckning, skulptur, måleri, film och foto, konsthantverk.

KULTURSPANING: Studiebesök, omvärldsorientering, kulturella workshops, temaaktiviteter, 
konsert- och teaterbesök.


Dokumentation och reflektion ingår i samtliga ämnen.



Vill du söka utbildningen?
Du söker till utbildningen genom att skriva ett brev eller mail till 
oss där du svarar på följande frågor:

1. Namn, adress och telefonnummer samt e-postadress.
2. Ålder.
3. Berätta lite om dig själv.
4. Vad har du gjort förut? (skola, arbete etc).
5. Har du sysslat med musik, teater och konst förut?
6. Varför vill du gå vår utbildning?

Skicka också med ett foto på dig själv.

Intagningsprov
Då deltar du i aktiviteter tillsammans med våra lärare och andra 
som söker utbildningen. Vi arbetar med drama, musik och bild i 
grupp och individuellt. Du som söker kommer också att bli 
intervjuad.

Ansökan skickas till:
Kulturcentrum Skåne
Box 1237
221 05 LUND

eller mailas till:
kc.christel@telia.com

Vill du ha mer information eller hälsa på
Mer infomation om Kulturcentrum Skåne finns på vår på hemsida 
och du hittar oss även på Facebook och Instagram. 
Det finns också möjlighet att hälsa på en helt vanlig dag. Ring 
oss om du är intresserad, 046-32 08 86.

Vi finns på Kolonivägen 8 i Lund.

Christel Nilsson Ringdahl      
Utbildningsledare
kc.christel@telia.com

Anna Emgård Olsson
Administrativ verksamhetsledare
kc.anna@telia.com

Hemsida: www.kulturcentrumskane.com
Facebook: www.facebook.com/kulturcentrumskane
Instagram: kc_skane
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