
 Sigdal kulturskole, 

 Skoleåret 2019/1020 

Glad i formingsaktiviteter?  

Lyst til å spille et instrument og/eller 

bli med i et rockeband? 

 

Da er Sigdal kulturskole noe for deg :) 

Sjekk ut årets kurstilbud, og meld deg på! 

Påmelding: 

Søknadsskjema for tilbudene finner du på: 

http://www.sigdal.kommune.no/ 

 

Søknader behandles fortløpende. 

NB! Utmelding må skje skriftlig før 1. desember (for vårsemesteret) og 1. juni 

(høstsemesteret). 

 

Pris per i dag:  

1435 kr per semester (fastsettes av kommunestyret i Sigdal) 

Undervisningen følger skoleruta for Sigdal kommune. 

 

Kontakt oss: 

Toril Ebbesberg - leder for kulturskole og DKS i Sigdal 

    Mob.: 92 86 86 48,   

    E-post: toril.ebbesberg@sigdal.kommune.no 

    Sjekk Sigdal kulturskole på Facebook :)! 

Lærere:  

Berit Løvlid   - lærer i kunst og håndverk, mob.: 95 14 80 13 

Even Grimelid  - musikklærer, mob.: 99 51 06 41 

Lajla Renate Buer Storli - felelærer, mob.: 99 47 38 38 

Steinar Strøm   - felelærer, mob.: 48 06 44 64 

 

 Velkommen som elev ved Sigdal kulturskole! 

Kulturskolen -  

en spennende kulturarena  

for barn og unge i Sigdal. 



Tilbud skoleåret 2019/2020: 

 

Kunst og håndverk 

Dette er kurset for deg som liker å tegne, male eller holde på med andre     

formingsaktiviteter. Undervisningen foregår i små grupper på Sigdal           

ungdomsskole. Hver gruppe får 105 min. ukentlig.   

Berit Løvlid er lærer på dette kurset. 

 

Musikk 

Dersom du har lyst til å spille et instrument, f.eks. gitar, trommer piano/

keyboard, er dette kurset et bra alternativ. Her tilbys individuell opplæring i    

ønsket instrument. Hver elev får 30 min. ukentlig.   

Vi tilbyr også undervisning i små grupper (band), og her blir det mulighet for å 

lære både elgitar, elbass, trommer og keyboard. Hvert band får 60 min. 

ukentlig. Even Grimelid er lærer på disse kursene. 

 

Fele 

Kulturskolen tilbyr også undervisning i både hardingfele og flatfele. Hver elev 

får individuell undervisning i 30 min. per uke.                         

Lajla Renate Buer Storli og Steinar Strøm er lærere på dette kurset. 

 


