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Välkommen till Norrberga Kulturhus!

Norra Vätterns Musikskola har sin verksamhet på kulturhuset. 
Här finns också många andra kulturaktiviteter under olika huvudmän.
 
När du vill anmäla dig till någon kurs eller ställa frågor vänder du dig till respektive 
arrangör. Frågor om kursinnehåll besvaras av kursansvariga.
 
Norrberga Kulturhus är en mötesplats för kulturintresserade i alla åldrar. Musiksko-
lan vänder sig till barn och ungdomar medan studieförbunden även erbjuder verk-
samhet för vuxna.

Väl mött!
 
Åsa Pitkänen, kulturassistent

Vår syn på kultur
All kulturutövning utvecklar den växande individen. Den utvecklar känsloliv och 
förmåga att uttrycka sig, tränar upp inneboende talang och instuderingsförmåga. 

Det ger i sin tur ökad trygghet och självkänsla.

Därför vill vi skapa de bästa förutsättningarna för ett ge invånare i Askersunds 
kommun en god personlig utveckling som berikar livet och ger erfarenhet 

av och ett bestående intresse för kultur.

-För att inte tala om hur kul vi har tillsammans…
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Norra Vätterns musikskola
Besök oss på www.askersund.se/musikskolan

Musikskolans utbud
Barnrytmik Rytmik är ett lekfullt sätt 

för barn att möta och lära 
sig grunderna i musik, 
för eventuellt fortsatt 
instrumentalspel.

2-7år

Blåsinstrument Prova eller välj mellan att 
spela klarinett, tvärflöjt, 
saxofon, trumpet och 
trombon. Perfekt för dig 
som gillar att spela med 
andra.

från åk 2*

Fördjupningslinje Fördjupa dig inom ett 
valfritt ämne. Bra som 
förberedelse till exempelvis 
folk-, eller musikhögskola.

begränsat platsantal

Gitarr På gitarr kan du spela 
solo eller kompa dig själv 
och andra, i många olika 
musikstilar. 

från åk 3*

Kör Att sjunga tillsammans 
in en kör kan vara en 
riktigt mäktig upplevelse. 
Dessutom får du väldigt bra 
gehör.

från åk 3

Musikverkstad För dig som vill lära dig 
eller bli bättre på att skriva 
låtar och komponera, 
eller bara lära dig mer om 
musik.

från åk 7

Piano På pianot kan du spela 
ackord och melodi – 
samtidigt! Dessutom 
används pianot i de flesta 
musikstilar.

från åk 2*

Spela i band Prova eller välj mellan 
att spela elgitarr, elbas, 
keyboard och trummor. 
Perfekt för dig som gillar 
att spela med andra.

från åk 3

Fortsättning nästa sida..
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Fortsättning utbud...

Stråkinstrument Prova eller välj mellan fiol, 
altfiol, cello och kontrabas. 
Perfekt för dig som gillar 
att spela med andra.

från åk 2*

Sång Välj mellan att sjunga och 
kompa dig själv (från åk 
6), eller att ta individuella 
sånglektioner (från åk 7).

från åk 6-7

*Till blås, gitarr, piano och stråk kan vi även ta in yngre elever i mån av plats.

Anmälan
Anmälan görs via musikskolans hemsida (www.askersund.se/musikskolan) eller på 
blankett som hämtas på Norrberga kulturhus, Skolgatan 5, Askersund. Anmälningar 
placeras i turordning efter ankomstdatum. Vi kontaktar er först när det är er tur att 
placeras. Vid kö kan det därför dröja innan ni får besked. Ni står dock kvar i kön tills ni 
själva säger upp er plats.

Terminsavgifter
Ämneskurs (ej kör och 
barnrytmik):

700kr

Kör och barnrytmik: 350kr
Fördjupningslinje: 950kr
Instrumenthyra: 300kr

Om musikskolan 
Norra Vätterns musikskola ger barn och unga i Askersunds kommun möjlighet att 
lära sig spela, sjunga, skriva och framföra musik. Regelbundna och specialanpassade 
lektioner gör att alla elever får tillfälle att utvecklas i sin egen takt. Under studietiden 
erbjuds många chanser att uppträda offentligt samt att spela ihop i grupper och 
ensembler.

Vid frågor angående musikskolans utbud kontakta Andreas Strömbäck
andreas.stromback@askersund.se
0583-81264
 
Besök oss gärna på www.askersund.se/musikskolan för mer information om utbud och mycket 
annat.

Varmt välkomna önskar vi på musikskolan!
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Externa arrangörer i kulturhuset

  
YOGA

Yoga Bas  Nivå 1
En dynamisk klass i lite lugnare tempo med genomgång av teknik och 
nya positioner samt klasser med flyt.
Kursledare: Josefin Wikström
Kursstart: Söndag 29/3  kl.16.00-17.30

Kursavgift: 1100:-

Bollywood/Bhangra   Nivå 2
Fortsättningskurs för dig som gått tidigare kurser
En dansinspirerad timme med musik och rörelser från jordens alla hörn. Släpp loss till  
Bollywood, afrikansk, house, bhangra, balkan beat, salsa, och hip hop.
Enkla dans-/aerobicssteg där alla kan hänga med! En komplett träningstimme med 45 minuters 
konditions träning och 15 minuter styrka och stretch.

Kursledare: Josefin Wikström 
Kursstart: Söndag 29/3 kl.17.45-19.00

Kursavgift: 950:-

Vinyasa Yoga Nivå 2

En dynamisk klass med fokus på andning och rörelse med olika filosofiska teman.
För alla som gått grundkurs samt erfarna utövare. 
Varannan onsdag är det vanlig Flowklass med olika tema.
 
Kursledare: Josefin Wikström 
Kursstart: Söndag 29/3 kl.19.00-20.30 
Kursavgift: 1100:-
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Yoga Nidra
Kursledare: Josefin Wikström
Kursstart:   Tisdag 24/3  kl.17.30-18.30

Kursledare: Josefin Wikström
Kursstart: Tisdag 24/3
Kursavgift: 1000:-

Hatha Yoga Nivå 1+2

En klass med fokus på flyt och rörelse men även meditation samt andningsövningar.
Klasser med filosofiskt tema. Vi blandar lugn med mer dynamik

Kursledare: Josefin Wikström 

Kursstart: Tisdag 24/3  kl.19.00-20.30 
Kursavgift: 1100:- 

Mjuk Yoga – Restorative Yoga
 

Lugn och skön stärkande samt uppbyggande yoga. Fokus på nacke och rygg.
Passar alla!
Meddela före kursstart om du är gravid, har någon skada eller sjukdom som kan vara relevant ,
så utformar Josefin yogan efter dina behov.

Kursledare: Josefin Wikström
Kursstart: Onsdag 25/3  kl.17.00-18.00
Kursavgift: 1000:-

 
Yoga teknik
Kursledare: Josefin Wikström 
Kursstart: Onsdag 25/3  kl.18.00-19.00
Kursavgift: 100:-/gång Drop In
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Vinyasa Yoga Nivå 2

En dynamisk klass med fokus på andning och rörelse med olika filosofiska teman.
För alla som gått grundkurs samt erfarna utövare. 
Varannan onsdag är det vanlig Flowklass med olika tema.
 
Kursledare: Josefin Wikström
Kursstart:  Onsdag 25/3  kl.19.00-20.30 
Kursavgift: 1100:- 

 

Yoga Bas
En klass för dig som är ny yogautövare. 
Vi lär oss tekniker som används i : 
Ashtanga Yoga, Hatha Yoga och  Vinyasa Flow. 
Grundlig genomgång av alla positioner. 
Fysisk yoga.

Kursledare: Josefin Wikström
Kursstart: Torsdag 26/3  kl.17.45-19.00
Kursavgift: 1100:-

 
Bollywood Bas/Bhangra Nivå 1

En kurs för dig som vill lära dig grunderna inom Bollywood-dansen.
Enkla koreografier och mycket upprepningar.

Kursledare: Josefin Wikström
Kursstart: Torsdag 26/3 kl.19.15-20.15   
Kursavgift: 950:-

    --------------------Rabatter:--------------------

  Arbetslösa, långtidssjukskrivna, studerande och pensionärer har 20% rabatt på alla
  Josefins kurser (mot uppvisande av  intyg).
  Vänligen kontakta Josefin via sms eller via e-post pga.resor.
  För mer information och anmälningar samt beställning av presentkort,
  Org nr: 302369-3892 
  Mobil: 070-421 17 66 
  E-post: allindiapermit@yahoo.com 
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Kom och prova på dans!

Var: Norrberga Kulturhus, Skolgatan 5, 696 32 Askersund 

Start: Söndag 18 januari

Kurser:
Barndans 4-7 år kl 12.00-12.40

Dansmix: 8-11 år kl 13.00-14.00

Pris: 600kr (14 tillfällen)

Gratis att prova första tillfället!

Anmälan görs via mail:   fridasdans@outlook.com
Skriv namn på eleven som ska dansa, kurs, telefonnummer och mail. 

Skriv även stad Askersund, då ledaren, Frida även undervisar i Vretstorp. 

Information om danskurserna

Barndans:
Dansen utförs på ett lekfullt och utvecklande sätt. Här får barnen både imitera och improvisera.  
Det är viktigt att barnen själva får vara delaktiga med sin kreativitet och fantasi.  
Musiken har en central roll. 

Dansmix 8-11 år:

Barnen få prova på olika typer av dansstilar, bland annat showjazz, jazz, disco och hiphop. 
Dansglädje är i fokus.

Ledaren för dansen heter Frida Tengeland och arbetar som danslärare på tre olika 
arbetsplatser. Hon är utbildad inom danspegagogik via Karlstad universitet. 
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Askersunds Gymnastikförening- AGF 

Showdans: 5-7 år
Kursstart: Måndag 12/1  kl.17.30-18.20

Showdans: 9-12 år 
Kursstart: Måndag 12/1  kl.18.20-19.20 

Kursledare: Emma
Kursavgift: 320:-                       

Tel: 0760-79 42 74
Mail: askersundsgf@hotmail.com    

Qvinnskören 
    

Profan damkör. 
Du som älskar att sjunga, med eller utan körvana, är välkommen till ett glatt 
och inspirerande sånggäng! 
Vi jobbar även med sångteknik och röstvård för att utvecklas.
 
Tid: Måndagar kl. 17.00-18.30
Terminsstart: 13 januari
Avgift: 350 kr
Ledare: Kristina Algotsson

Anmälan och information: 
Kristina Algotsson, 073-302 74 75, 
kangstorp@telia.com
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Egna Anteckningar
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Välkommen till
Norrberga Kulturhus!

Besöksadress: Skolgatan 5, 696 32 Askersund, Postadress: Askersunds 
kommun, Kultur och Fritidsförvaltningen, 696 82 Askersund

www.askersund.se/kulturhuset


