
Den Kreative Skole tilbyder 
kommunens børn og unge 
mellem 0-25 år nogle helt 
særlige muligheder, inden for 
undervisning i musik, drama, 
billedkunst, dans og musical.

Læs mere i vores brochure 
eller på vores hjemmeside 
www.dksfredericia.dk – her kan  
du også tilmelde dig online.

Tilmeldingsfrist: 
Lørdag den 5. maj 2018

BILLEDSKOLEN

MUSICALLINJEN

DR A M ASKOLEN

ET FRITIDSTILBUD TIL BØRN OG UNGE

2018/2019

VELKOMMEN TIL DEN KREATIVE SKOLE

DANSELINJEN

Det er en fornøjelse, at byde velkommen til den 
44. sæson på Den Kreative Skole. Vi er Fredericias 
kulturskole, der tilbyder kommunens børn og 
unge mellem 0-25 år nogle helt særlige mulighe-
der, hvor de kan fordybe sig i en bred vifte inden 
for musik, drama, billedkunst, dans og musical.

På Den Kreative Skole er kunstarterne samlet i én 
skole, og mange af vores elever går i Kongensgade 
111, hvor undervisningen er samlet under samme 
tag. Det udnytter vi i tværgående samarbejde, og  
således arbejder mange elever og undervisere  
sammen i undervisningen, både i mindre projek- 
ter i løbet af sæsonen, men også når skolen hvert 
andet år sætter et større projekt op. I kan alle 
glæde jer, for skolens næste projekt kommer til 
at involvere stort set ”alle elever” på skolen i den 

kommende sæson. Her opfører Den Kreative Skole 
værket ”Fredericia -  en drømmesuite”, som får 
musik af Jakob Høgsbro og tekst af Eva Chortsen. 
Værket bliver klar til at vi kan begynde indstude-
ringen i løbet af efteråret, og det hele bliver sat 
sammen og opført i den første uge af april i den 
nye opvisningshal i Fredericia Idrætscenter.

Den Kreative Skoles lokaler findes i KulturCenter 
Kongensgade 111. Her mødes skolens børn og 
unge med byens voksne kulturliv, til gensidig 
glæde og inspiration i en bygning, der summer 
af liv hele året. Vi sætter pris på det gode 
samarbejde med skoler og daginstitutioner, og 
kommunes musik- og kulturliv, hvor I ofte kan 
opleve skolens elever som aktive deltagere ved 
koncerter, arrangementer og events i Fredericia.

Jeg håber, at mange elever har lyst til at være  
med i sæson 2018/19.

Med venlig hilsen
A R N E G A A R DST ED JØRGENSEN
Skoleleder

Vi glæder os meget 
til at se dig på 
Den Kreative Skole til:

• TVÆRFAGLIGE PROJEKTER

• KONCERTER 

• DRAMAFORESTILLINGER

• MUSICAL

• BILLEDSKOLENS UDSTILLING

• DANSEOPVISNINGER 

• WORKSHOPS 

• PRÆSENTATIONS-

 ARRANGEMENTER PÅ SKOLERNE

• TALENTKONCERTER 

• SOMMERFESTIVAL

• JULEHYGGE  

• SOMMERROCK 

• KULTURNATTEN 

• PROJEKT 2019

BETA LING / PRISER

I Musikskolen, Danse- og Musical- 
linjen opkræves elevbetalinger i 3 rater  
(20/9, 20/12, 20/3). 
I Drama- og Billedskolen opkræves 
elevbetalinger i 2 rater (20/10, 20/1). 

Se alle priser på www.dksfredericia.dk

Musikskolen, Danse- og Musicallinjen 

Holdundervisning fra  ..........209 kr./md. 

Soloundervisning fra ............ 352 kr./md. 

Musik for de 0-8 årige ...........165 kr./md. 

Talentlinjen ............................... 779 kr./md. 

Kor ...........................................................Gratis 

Instrumentleje ..............300 kr. halvårligt 

Sammenspil, samt teori- og 
hørelære for musikskoleelever .....Gratis

Dramaskolen 
Dramaskolehold. ..........742 kr. halvårligt

Billedskolen 
Billedskolehold
90 min ............................. 445 kr. halvårligt
120 min ........................... 594 kr. halvårligt
150 min ............................742 kr. halvårligt

Dans .............................................165 kr./md.

Opstartsgebyr  
pr. undervisningstilbud ...................50 kr.

Rykkergebyr 
Takst for Fredericia Kommune ... 250 kr.

KONTORET H A R Å BENT
Mandag - torsdag, kl. 10.00 - 15.30
Fredag , kl. 10.00 - 13.00

TIL MELDINGSFRIST
Lørdag den 5. maj 2018.

PR A K TISKE 

OPLYSNINGER

På www.dksfredericia.dk kan du 
finde oplysninger om bl.a.:
• Tilmelding og gentilmelding
• Udmeldelse
• Priser
• Betingelser
• Betaling
• Personaleoversigt
• Arrangementer
• Ferieår
• Instrumentleje
• Bestyrelsen
•  Venneforeningen

Skoleleder
Arne Gaardsted Jørgensen

Souschef 
Lone Godskesen 

Sekretær 
Jeanette Christoffersen

Serviceleder 
Lars Overgaard Larsen

Servicemedarbejder 
Erling Bomholt Andersen

Kongensgade 111 · 7000 Fredericia
Tlf. 7211 3355 · dks@fredericia.dk
www.dksfredericia.dk

K ULT URCENTER 

KONGENSGA DE 111 

… er hele Fredericias kulturhus. I Lille  
og Store Sal præsenterer skiftende for-
eninger kunst i særklasse. Også byens 
kor samt orkestre øver og giver kon-
certer i de gode lokaler. Der er masser 
af plads til møder og foredrag. Hos os 
har alder ingen betydning, eftersom 
der er plads til både Kulturbørnehaven, 
til teaterforestillinger for hele familien 
og til det modne udstillingspublikum. 

KulturCenter Kongensgade 111 er en 
kulturel succes og et kreativt væksthus 
med aktiviteter hver eneste dag, året 
rundt. Mangler du lokaler til en kulturel 
aktivitet indenfor musik, drama/teater 
og kunst, vil vi gøre vores bedste for at 
finde plads til dig og dit projekt.

TIL MELDING OG 

GENTIL MELDING:

Sådan gør du:
Gå ind på skolens hjemmeside:
www.dksfredericia.dk 

Under selvbetjening vælg: 
Tilmelding – nye elever

Ved gentilmelding vælg på forsiden:
Login nuværende elever og lærere

Efter tilmeldingen sender vi en be-
kræftelse pr. mail om, at vi har modta-
get din tilmelding og at du er tilmeldt 
skolens venteliste. De elever, som vi 
kan tilbyde en plads, vil senere modta-
ge en mail om undervisningsstart, tid 
og sted.

MUSIKSKOLEN

Følg os på facebook.com – Den Kreative Skole - Fredericia
Se og del billeder med #denkreativeskolefredericia

Følg os på facebook.com – Den Kreative Skole - Fredericia
Se og del billeder med #denkreativeskolefredericia



MUSIKSKOLEN DR A M ASKOLEN

MUSICALLINJEN

BILLEDSKOLEN

44. SÆSON 30. SÆSON

2 . SÆSON

23. SÆSON

MUSIK FOR DE 0-8 Å RIGE

Undervisning i Kongensgade 111
Babyrytmik ........................................... 3 - 12 mdr. 
Syng og leg med dit barn .....1 - 2 år og 3 - 4 år
Musikalsk legestue .................................... 4 - 5 år 

Undervisning ude på skoler
Musikalsk forskole .......................0. - 2. klasse 
Rytmisk værksted (band) ..........2. - 4. klasse

KOR

Undervisning i Kongensgade 111
Børnekor .........................................0. - 3. klasse
Juniorkor ........................................ 3. - 6. klasse
Ungdomskoret  ..............................7.  - 10. klasse
Les Femmes  ........................................... 16 - 25 år

SA MMENSPILSHOLD

Orkestre og ensembler
Fredericia Percussion
Guitarorkester
Minietta (for yngre strygere)
Arcona (juniororkester)
Sinfonietta Fredericia
Celloexpresssen
Tværfløjtegruppe
Rytmisk bandsammenspil

Keyboardgrupper
Saxofongruppe
Klarinetgruppe
Jazzgruppe

INSTRUMENTER OG SA NG

Træblæserne
Tværfløjte
Klarinet
Saxofon
Piccolofløjte
Obo
Fagot
Blokfløjte

Messingblæserne
Trompet
Basun
Tuba
Horn

Strygerne
Violin
Bratsch
Cello
Kontrabas

Guitar/strenge- 
instrumenter
Guitar
El-gutiar
El-bas
Tamilsk karnatik

Tangentinstrumenter
Klaver
Keyboard

Trommer og slagtøj
Trommesæt
Trommer og leg
Marchtromme
Slagtøj og marimba

Sang og stemmedannelse

Musik og computer

ØV RIGE TILBUD

• Teori- og hørelære
•  Talentlinje – Du indstilles til optagelsesprøve 

af din lærer.

Læs mere om undervisningstilbuddene på 
www.dksfredericia.dk

6.  JULI GA RDEN

Undervisning gennem Musikskolen
Blæsere og slagtøj
• 6. Juli Gardens Tambourkorps
• 6. Juli Gardens Harmoniorkester

Yderligere oplysninger tlf. 7591 3607  
eller www.6juligarden.dk

Officiel undervisningsstart i Musikskolen: Fredag den 17. august 2018

HOLD MANDAG TID

1 1.-4. klasse kl. 15.30 - 17.00

2 5.-7. klasse kl.  17.15  - 18.45

3 7. klasse til 20 år.  
Dramaskolens talenthold (efter audition)

kl. 19.00  - 20.30

HOLD TIRSDAG TID

4 4.-6. klasse kl.  15.30  - 17.00

5 6.-8. klasse kl. 17.15  - 18.45

6 7.-10. klasse kl.  19.00  - 20.30

HOLD ONSDAG TID

7 2.-4. klasse kl. 15.30  - 17.00

8 5.-7. klasse kl. 17.15  - 18.45

HOLD MANDAG TID

1 4.-7. klasse. For alle kl. 15.30 - 18.00

2 6.-9. klasse. Tegnehold. For alle kl. 18.15 - 19.45

HOLD TIRSDAG TID

3 4.-7. klasse. For alle kl. 15.30 - 17.30

4 5.-8. klasse. Primært for fortsættere kl. 18.00 - 20.30

HOLD ONSDAG TID

5 2.-4. klasse. For alle kl. 15.30 - 17.30

6 5.-8. klasse. Primært for fortsættere kl. 18.00  - 20.30

HOLD TORSDAG TID

7 2.-3. klasse. For alle kl. 15.00 - 16.30

8 3.–4. klasse. Primært for fortsættere kl. 16.45 - 18.45

9 9. klasse - 25 år. Billedskolens talenthold
(efter indstilling)

kl. 19.00 - 21.30

Dramaskolen er et tilbud til børn og unge fra 1. klasse op til 25 år i
Fredericia Kommune.

Officiel undervisningsstart i Dramaskolen: uge 35

Dramaskolens koordinator: Louise Grotum Thygesen. Tlf.: 2889 1215

Billedskolen er et tilbud til børn og unge fra 2. klasse op til 25 år i 
Fredericia Kommune.

Officiel undervisningsstart i Billedskolen: uge 35 

Billedskolens koordinator: Pia Hessellund. Tlf.: 2425 2950.

Musicallinjen indeholder undervisning i solo-
sang, dans og drama, alt sammen rettet mod 
musical. Linjen er for unge, der vil arbejde  
videre med deres stor passion – Musical. 

Man vil modtage drama- og danseundervis-
ning af Sanne Æbeløe Vestergaard, som er 
udannet på Det Danske Musicalakademi, og 
man får tildelt en sanglærer fra Den Kreative 
Skole, der passer til ens stemme.

Der er 8 pladser på linjen – forhør nærmere om 
tilmelding/optagelse ved at ringe til skolens 
kontor eller send en mail til dks@fredericia.dk.

Læs mere om undervisningstilbuddene på 
www.dksfredericia.dk

DANSELINJEN
8. SÆSON

TORSDAG TID

9-12 år kl. 16.30 - 17.30

13-16 år kl. 17.30 - 18.30

Danselinjens talenthold efter indstilling  
(dag/tidspunkt følger)

Lærer: Sara Lindhardt

I dans er hele kroppen vores instrument.  
Dansen er relateret til teater og performance.  
På holdene arbejder vi med at udtrykke en 
stemning, et billede, musik eller en følelse.

Vi stifter også bekendtskab med breakdance, 
Hip Hop, jazz, klassisk, indisk, afrikansk dans 
o.l. Derudover arbejder vi med fysisk træning 
og improvisation, samt indstuderer en koreo-
grafi, som vi opfører ved en forestilling.

Officiel undervisningsstart: uge 34 

UDSTILLING 

AF 

ELEV VÆRKER

TEATER- OG 

SKOLE-

FORESTILLINGER


