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Årets sommerkurs
- er det noe for meg?
Vi opplever stor etterspørsel etter våre sommerkurs hvert
eneste år. Og kursene blir fort fulltegnet.
Våre dyktige og topp profesjonelle instruktører gleder seg
til å møte deg i år! Det gjør vi på kulturskolen også!
Nå har DU muligheten til å bli med.
Bla i sommerkatalogen, finn ditt kurs - meld deg på!
Velkommen til våre sommerkurs 2019.
Hilsen
Oppegård kulturskole
Rune Molvær

Virksomhetsleder/rektor

TEATERKURS
Uke 26 og 32
Alder: 7-13 år
På sommerkurset skal vi holde på med teatersport. Blant annet elementer
som å improvisere, spille roller og lage manus.
Dette blir fantastisk gøy!
Kursleder: Dushinka Andresen
SIRKUSKURS
Uke 26 og 32
Alder: 7-13 år
Vil du eksperimentere med sirkusaktiviteter?
Finn ut hva slags sirkusartist du er.
Du får prøve sjonglering, diabolo, pyramidebygging og luftakrobatikk. Sirkusmoro!
Kursledere: Helene Dahl og
Christiaan Van de Burgt
KURS I ANIMASJON
Uke 26 og 32
Alder: 8-13 år
I løpet av kurset lager vi animasjonsfilm. Du
lærer å animere, dikte historier, tegne
bildemanuskript, redigere og spille inn lyd til
filmen. Garantert moro!
Kursleder uke 26: Håvard Berstad
Kursleder uke 32: Kursleder: Kaia Hansvold
MALE / TEGNEKURS
Uke 26 og 32
Alder: 8-13 år
Vi øver på ulike tegne- og maleteknikker, eksperimentere og utvikle fantasien.
Kull og pastellkritt, gråblyant og fargeblyant,
tusj og akrylmaling. Bli med!
Kursleder uke 26: Mona Kathrin Berge
Kursleder uke 32: Leif Nyland

Uke 26:
Mandag 24. juni - fredag 28. juni
Uke 32:
Mandag 5. august - fredag 9. august

HIPHOP OG BREAKING
Uke 26 og 32
Alder: 8-13 år
På dette kurset lærer du hiphop og breaking.
I løpet av kurset lærer du basic teknikk, jobber
med rytme, uttrykk og egen stil (flavor).
Kursleder: Oliver Paulsson
MUSIKKVERKSTED
Uke 26 og 32
Alder: 8-13 år
Lag din egen låt helt fra scratch.
Du lager dine egne lyder, rytmer og melodier og
syr det sammen til musikk.
Kursledere: Sigurd Ytre-Arne og
Vegard Kvamme Holum
FOTOKURS
Uke 26 og 32
Alder 9-13 år
Vil du lære mer om fotografering? Du får lære
om kameraets innstillinger, komposisjon og
bilderedigering. Her får du eksperimentere og
lage spennende bilder.
Kursleder uke 26: Liz Palm
Kursleder uke 32: Anne Lise Flavik
SANG- OG SCENEKURS
Uke 26
Alder 9-13 (14) år
Her lærer du grunnleggende sangteknikk, jobber
med å finne egenarten i din stemme, generell
scene- og mikrofonteknikk slik at du blir sikrere på scenen og får tips til hvordan jobbe med
uttrykk og formidling når du synger.
Kursleder: Lærer Marthe Susann Åndahl

Alle sommerkurs er
fra kl. 10.00 til kl. 15.00

Løpende påmelding til kursene er fulltegnet.

Teaterkurs
Uke:		
Dato:		
		
Sted: 		
Alder: 		
Deltakere:
Kursleder:

26 og 32
Uke 26: Mandag 24. juni - fredag 28. juni
Uke 32: Mandag 5. august - fredag 9. august
Oppegård kulturskole, Kolben sal 2
7-13 år
Inntil 24
Dushinka Andresen

Innhold
På sommerkurset skal vi holde på med teatersport. Blant annet elementer som å
•
•
•
•

improvisere
lære å spille roller
arbeide med stemmen, bevegelse og sang
lage manus

Begge ukene (26 og 32) avsluttes med forestilling for familie og venner.
Bli med! Dette er fantastisk gøy!
Kursleder
Dushinka Andresen er skuespiller, teaterinstruktør og lærer fra Oslo. Dushinka er utdannet skuespiller ved The International Theatre Academy Norway og har spilt i en rekke
kortfilmer og reklamefilmer, samt stått på scener verden over; (New York, Chicago,
Detroit, Australia, Nederland, Belgia, Sverige, og rundt om i Norge).
Dushinka var assisterende direktør (Assistant Manager) på Cummins Theatre (Australia
i 2013) , frilans skuespiller, teaterinstruktør i Alna Barneteater, dramalærer (vikar) på
Oppegård Kulturskole. Hun er også et grunnleggende medlem av Ensemble Free
Theater Norway.

Sirkuskurs
Uke:		
Dato:		
		
Sted: 		
Alder: 		
Deltakere:
Kursledere:

26 og 32
Uke 26: Mandag 24. juni - fredag 28. juni
Uke 32: Mandag 5. august - fredag 9. august
Ingieråsen skole, gymsalen
7-13 år
Inntil 20
Helene Dahl og Christiaan Van de Burgt

Innhold
Velkommen til Sirkus-laboratoriet! I løpet av sirkusleieren kommer vi til å eksperimentere
med mange forskjellige sirkusaktiviteter før vi til slutt finner ut hva slags sirkusartist nettopp
du er. Vi kommer til å lære oss hvor sirkus kommer fra, og at det finnes mange forskjellige
typer sirkus.
Du kommer til å leke masse, men også gjøre styrketrening og tøye. Vi skal prøve oss på
sjonglering, tallerkensnurring, diabolo, pyramidebygging og luftakrobatikk. Så her er det bare
å glede seg til uke fylt med sirkusmoro!
Kursledere
Helene Dahl har tatt en bachelor i sirkus i Nederland. Hun har tidligere jobbet ved Trondheim kulturskole og jobber nå ved Drammen kulturskole.
Hun har også vært med å lage forestillingene ”Troll” i
2009, ”Artur og Nissen” 2009 og ”Trollkista” 2010.
Helene og jobber nå i Drammen Kulturskole.
Christiaan van de Burgt har tatt en bachleor i Sirkus i Nederland. Han har undervist ved
Oppegård kulturskoles sommerkurs tidligere, i tillegg til CircArtive Pimparello i Tyskland,
Jeugdcircus Pavarini Zwolle og Muzehof Center for the Arts Zutphen i Nederland og The
National Circus Project NY i USA. Christiaan har deltatt på festivaler og events i flere land blant annet Grand Dinnershow Egersund, Norway og Varietespektakel I Tyskland.
Du kan lese mer om Christiaan på: http://www.christiaanvdburgt.com/
Likevel kommer de til kulturskolens sommerkurs for ellevte året. - Vi liker det!
Til sammen har Circus Laboratory undervist over 20 000 barn og voksne.

Animasjon
Uke:		
Dato:		
		
Sted: 		
Alder: 		
Deltakere:
Kursledere:

26 og 32
Uke 26: Mandag 24. juni - fredag 28. juni
Uke 32: Mandag 5. august - fredag 9. august
Oppegård kulturskole, Studio 27
8-13 år
Inntil 12
Uke 26 Håvard Berstad og uke 32 Kaia Hansvold

Innhold
Velkommen til animasjonens fantastiske verden!
I løpet av kursets fem dager skal vi lage flere animasjonsfilmer i forskjellige teknikker.
Vi bruker figurer som vi tegner og klipper ut, figurer vi lager i plastelina og kanskje andre
teknikker også. Vi skal dikte historier, tegne bildemanus og animere figurene slik at vi får
dem til å gjøre akkurat det vi vil! Vi kommer også til å spille inn lyd og lage ferdige filmer
som vi kan legge ut på Youtube og vise fram for foreldre og andre interesserte i
en filmframvisning den siste dagen på animasjonskurset!
Kursledere
Håvard Berstad er utdannet animatør fra Høgskolen i Volda, designer fra Kunst- og
Håndtverksskolen i Oslo og har en mastergrad i Film- og fjernsynsvitenskap fra Høgskolen i Lillehammer hvor han har skrevet mastergrad om Ivo Caprinos dukkefilmer. Håvard
har arbeidet freelance i flere år som animatør, illustratør, designer og diverse innen
visuelle media før han gikk over til å bli filmlærer. Han jobber nå fulltid som animasjon og
filmlærer på Kontra kulturskole, Kulturskolen i Ås og Kulturskolen på Nesodden.
Kaia Hansvold er utdannet innen kunsthåndverk og holder nå på med grunnskolelærerutdanning, ved siden av lærerjobb ved Refstad skole.
Kaia har tidligere holdt animasjonskurs bl.a. ved Sommerskolen i Oslo.
Hun har også lang erfaring med å holde kreative, spennende og lærerike kurs gjennom
flere år i Aktivitetsskolen, innen alt fra tegneserier og historiefortelling, skulpturering,
kunst og håndverk, og selvfølgelig animasjon!

Male og tegnekurs
Uke:		
Dato:		
		
Sted: 		
Alder: 		
Deltakere:
Kursleder:

26 og 32
Uke 26: Mandag 24. juni - fredag 28. juni
Uke 32: Mandag 5. august - fredag 9. august
Oppegård kulturskole, verkstedet 2. etasje
8 -13 år
Inntil 12
Uke 26: Mona Kathrin Berge og uke 32: Leif Nyland

Innhold
Du skal øve på forskjellige tegne- og maleteknikker, eksperimentere med materialer og
utvikle fantasien.
•
•
•
•

Kull og pastellkritt: Øve på å se figurer og former bildene som vi tegner, og se etter
former som vi har foran oss
Gråblyant og fargeblyant: Dikte små historier og lager korte ”tegneserier”
Tusj: Bruke forskjellige redskaper til å tegne og male landskap og figurer med tusj
Akrylmaling: Øver på å male med ulike redskaper og bruke musikk, tekst eller dikt
som inspirasjon

Kursleder
Uke 26: Mona Kathrin Berge
Mona Kathrin er faglærer i estetiske fag og har en treårig utdanning ved HiO år 2002.
Hun jobber ved Glemmen videregående skole i Design og Håndverk, og har jobbet der
siden 2003. I tillegg underviser Mona Kathrin på kveldskurs innen tegning, maling og
3 D form ved Aktivitetshuset St. Croix-huset i Fredrikstad.
Uke 32: Leif Nyland
Leif Nyland har tre år på Oslo tegne og maleskole 2000-2003, før han tok en Master
på Kunsthøgskolen i Oslo fra 2003-2008. Leif har jobbet som kunstner i 25 år, har hatt
malekurs i fire år nå - både for voksne og barn.
Han stortrives med å se hva som bor i elevene sine. Det er inspirerende! Han behersker
de fleste teknikkene innen kunsten og maler selv mest hus og landskap og er veldig
glad i flater og forenklinger.

Hiphop og breaking
Uke:		
Dato:		
		
Sted: 		
Alder: 		
Deltakere:
Kursleder:

26 og 32
Uke 26: Mandag 24. juni - fredag 28. juni
Uke 32: Mandag 5. august - fredag 9. august
Oppegård kulturskole, Kolben sal 1
8-13 år
Inntil 12
Oliver Paulsson

Innhold
Dette er et dansekurs for å lære hiphop og breaking.
I løpet av kurset skal du lære
•
•
•
•

basic teknikk
jobbe med rytme
uttrykk
egen stil (flavor)

For å få en bedre forståelse av dansen vil elevene også lære om hiphop kulturen, dens
opprinnelse i New York, og hvordan den har utviklet seg. Elevene jobber frem mot en
forestilling den siste dagen. Forestillingen koreograferes av læreren.
Kursleder
Oliver Paulsson er en ung og allsidig danser fra Sverige. Han har sin utdannelse fra
Kunsthøgskolen i Oslo. Oliver har jobbet på store events som Melodi Grand Prix, Rix
FM Festival, The Last Bounce och The SIME Conference. Han har danset for artister
som Kpop-gruppen BTS, Conor Maynard med flere.
Oliver underviser på Oslo kulturskole og Danseløvene i Oslo. Han jobber som danser
og koreograf og driver en av Sør Sveriges største danseorganisasjoner Blac Opal Talent
Collective.

Musikkverksted

- lek med musikk - rytmer, lyder og duppeditter
Uke:		
Dato:		
		
Sted: 		
Alder: 		
Deltakere:
Kursledere:

26 og 32
Uke 26: Mandag 24. juni - fredag 28. juni
Uke 32: Mandag 5. august - fredag 9. august
Oppegård kulturskole,
8 - 13 år
15
Sigurd Ytre-Arne og Vegard Kvamme Holum

Innhold
På dette kurset skal vi jobbe med å lage en låt helt fra scratch.
Vi skal lage våre egne lyder, rytmer og melodier og sy det sammen til musikk.
Dere vil få prøve dere på rytme- og melodiinstrumenter, komponering, sampling av egen stemme
og samspill.
Kurset er åpent for alle og krever ingen tidligere erfaring med musikk.
Kursledere
Vegard Holum er multi-instrumentalist, komponist/arrangør og pedagog fra Fosnavåg med base
i Oslo. Vegard har en bachelor fra Universitetet i Agder og en mastergrad fra Norges Musikkhøgskole.
Han jobber aktivt innen et mangfold sjangere og turnerer inn- og utland i en rekke prosjekter.
Sigurd Ytre-Arne er frilanser innen musikk og video som har sin bachelor i musikkteknologi fra
NTNU. Han figurerer i en rekke band og konstellasjoner både som instrumentalist, elektronisk
musiker og visualartist.

Fotokurs
Uke:		
Dato:		
		
Sted: 		
Alder: 		
Deltakere.
Kursleder:

26 og 32
Uke 26: Mandag 24. juni - fredag 28. juni
Uke 32: Mandag 5. august - fredag 9. august
Oppegård kulturskole, bibliotekets møterom
9 - 13 år
12
Uke 26: Liz Palm og uke 32: Anne Lise Flavik

Innhold
På kurset vil du få råd og tips om teknikk og komposisjon slik at du kan ta smarte og gode bilder.
Dette er et praktisk kurs hvor du bruker ditt digitale kamera (kompaktkamera eller speilrefleks). Du
lærer på en enkel og morsom måte gjennom ”fotooppdrag” og temaer vi jobber med underveis. Vi
vil også komme innom etterbehandling av bilder ved bruk av bilderedigeringsprogram. Bilder kan
glede og bilder kan provosere. Bilder kan også fortelle en historie og formidle følelser. Når uka er
omme - vil vi samle de beste blinkskuddene til en presentasjon.
Kursledere
Se neste side.

Kursledere: Foto
Uke 26: Liz Palm
Liz Palm er fotojournalist og kunstfotograf, og har blant annet fotografert og
dokumentert prosjekter i ulike land gjennom jobb som kommunikasjonsrådgiver i
Fredskorpset. Hun har også deltatt på utstillinger og konkurranser i inn- og utland.
Fotointeressen ble vekket i tenårene, og hobbyen vokste etter hvert til jobb. Liz har fått
mange priser for sine bilder, blant annet ”Magnum Photography Award” i 2016.”
Se også www.palm.no
Uke 32: Anne Lise Flavik
Anne Lise Flavik er fotograf og prosjketleder for Fotografihuset AS. Hun har lang
erfaring i å jobbe selvstendig og har hatt sitt eget firma siden 1986. Hun har startet og
drevet flere prosjekter som blant annet fotografisk workshop i utlandet i mer enn 15 år
sammen med Morten Krogvold og andre kjente fotografer.
Hun var programleder og direktør for Nordic Light International Centre of Photography i
Kristiansund i tiden 2005-2014.

Sang- og scenekurs
Uke 26
Dato:		
Sted: 		
Alder: 		
Deltakere:
Kursleder:

Uke 26: Mandag 24. juni - fredag 28. juni
Oppegård kulturskole, studio 29
9 - 13 år (14 år)
Lærer: Marthe Susann Åndahl

Her lærer du grunnleggende sangteknikk, jobber med å finne egenarten i din stemme,
generell scene- og mikrofonteknikk slik at du blir sikrere på scenen og får tips til hvordan
jobbe med uttrykk og formidling når du synger.
Kursleder
Marthe Susann Åndahl har sin musikkutdannelse fra blant annet Universitetet i Oslo
og Norges Musikkhøgskole. Hun har jobbet som musikk- og sangpedagog på Bærum
kommunale kulturskole, ToneArt Sangskole og Oppegård kulturskole og var i 2015-2017
musikalsk ansvarlig og sangpedagog i oppsetningene av High School Musikal og Annie
på Romerike Musikkteaterskole.
Marthe har sin fordypning i populærmusikk og jazz, men har også erfaring med klassisk
og folkemusikalsk, og hun vil det kommende året gi ut sin debut EP med egne
komposisjoner.

Uke 26: Mandag 24. juni - fredag 28. juni
Uke 32: Mandag 5. august - fredag 9. august

Alle sommerkurs er fra
kl. 10.00 til kl. 15.00

Påmelding
Løpende påmelding til kursene er fulltegnet.
Meld deg på via kommunens nettsider, www.oppegard.kommune.no/kulturskole
Mer om kulturskolen finner du på nettsidene våre under Kultur og fritid.
Hva koster det?
Pris ukeskurs kr 1 700.
Faktura blir sendt.

Lenke til søknadsskjema

Kulturskolens administrasjon
Virksomhetsleder:
Inspektør: 		
Saksbehandler:
Saksbehandler:		

Rune Molvær
Hanne Gundersveen
Trude Røyset
Liv Karen Aukner

Telefon:			

66 81 50 30

Besøksadresse:
Kolben, Strandliveien 1, 1410 Kolbotn
Postadresse: 		
Postboks 510, 1411 Kolbotn
E-post: 			kulturskolen@oppegard.kommune.no

www.oppegard.kommune.no

Oppegård kulturskole

sommerkurs 2019

Vi er et kompetansesenter for musikk og kulturuttrykk.
Samtidig skal vi være et kunstnerisk og kulturelt veksthus med
verdi for den enkelte og for fellesskapet.
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