KV~EFJORD KOMMUNE
Kvæfjord kulturskole
Borkenes, 01.12. 2019

Husbyveien 3
9475 Borkenes
Telefon: 90084990

Tilbud barnedans vår 2020

Kvæfjord kulturskole kan våren 2020 tilby kommunens yngre innbyggere en danseopplevelse
der de kan bli kjent med ulike dansesjangre som ballett,jazzdans og Street Dance. Det vil
ilske være et dypdykk inn i hver sjanger, men en liten sniktitt inn i dansens verden.
Barnedans handler om læring gjennom lek og bevegelse. De unge vil også få jobbe med ulike
oppgaver som vil være med på å bygge opp deres samarbeidsevner.
Dette er et tilbud til barn i alderen 4-6 år som ønsker å utforske sin kreativitet, musikalitet og
motoriske ferdigheter og kondisjon der opplevelsen av danseglede er hovedmålet.
Antall deltagere: uraks 10 stk.

Torsdager kl. 16.30-16.15
Aktivitetsrommet Borkenes skole
Lærer: Sara Helene Jenssen

Oppstart: 09.januar 2020

Elever på Barnedans kan søke seg innpå ordinært danseparti fra høst 2020 ved å benytte
ordinært søknadsskjema.

Søknadsskjema for opptak Barnedans vår 2020
Delta er
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn;
Adresse:
Postnr:
Poststed:

Foresatte
Foresatt 1, navn:
Telefon:
E ost:
Foresatt 2, navn:
Telefon;
E ost:

Jeg gir herved tillatelse til at mitt barn kan filmes/tas bilder av i anledning ulike arrangementer i
1a ❑

kulturskolen:

Nei ❑

Manglende tillatelse til publisering kan føre til at elever ikke kan være med på offentlige
konserter/forestillinger hvor deter naturlig å offentliggjøre bilder i markedsføringssammenheng.

N B!
Dersom søkeren blir tatt opp som elev ved kulturskolen, vil den som har skrevet under dette
søknadsskjemaet bli ansvarlig for at elevkontingent for ett semester betales i rett tid (Se: Kvæfjord
kommunete Selvbetjening
Gebyrer og betalingssatser-i Øvrige elever), og at de instrukser
kulturskolen har satt opp blir fulgt. Han/hun er også ansvarlig for å gi beskjed til rektor skriftlig eller på
m ail innen de gitte tidsfrister hvis eleven skal slutte ved kulturskolen. Disse er 1. mai for høstsemesteret,
og 1. november for vårsemesteret. For oppsigelser etter fristen, må elevkontingenten betales i sin
helhet. Elever som blir tatt opp midt i et semester betaler fra opptaksdato pluss en uke. For opptak i
kulturskolen (ikke dans) og skolekorpset må eleven ha begynt i 2.-3. klasse.
Alle elever søm søker Piano og Gitar må ha tilgang til instrumenter å øve på hjemme.

Sted

Dato

Foresattes underskrift

Søknadsskjema sendes til: Kvæfjord Kulturskole, Husbyvegen 3,9475 Borkenes
Rektor: Maja-Lisa Sandlien Halseth
TIf:90084990

Epost: l<ulturskole@I<vaflord.kommune.no

