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Verksamhetsrapport oktober och november
2019 - kulturskolenheten
From detta läsår så har vi haft möjlighet att utöka danslärartjänsten med
ytterligare en dag. En nöt att knäcka var lokalfrågan eftersom danssalen
som även används till slagverksundervisning och orkesterverksamhet är
fullbokad. Lösningen landade i Liljeborgsskolans idrottshall så from
november har vi nu undervisning där en dag i veckan. Lokalen ligger
centralt och bra så vi tror att det kan fungera fint.
När det gäller dansämnet så har vi fått en förfrågan från barn- och
ungdomshabiliteringen om vi kan fånga upp det intresset som har visat sig
hos deras barn. Vi håller på att titta på en lösning och hoppas att vi kan
hitta tid och dag som kan fungera, det hade varit roligt om vi lyckas med
det.
Elever med funktionsnedsättning har vi inte tidigare haft i dansen men jag
kan absolut tro att ämnet skulle lämpa sig väl till barn från denna grupp.
I november var det åter dags för vår höstkonsert som vi numera har i
Trelleborgs församlingshem. Både lokal, personal och utrustning är till
största belåtenhet och lokalen är precis lagom stor till den här typen av
konserter. Blandningen av elever till den här konserten gjorde att det var
mer eller mindre fullsatt i salongen och det bjöds på allt från blockflöjt till
rockband och blåsorkester i en härlig blandning.
Det har även varit en kickoff med teatereleverna och danseleverna inför
deras kommande samarbete kring Sustainable Poetry, detta
uppmärksammade projekt som vi är glada över att delta i och där vårt
deltagande i sin tur är mycket uppskattat av dem som leder projektet.
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Att arbeta i projekt, både egna och andras, är viktigt för Kulturskolan för att
kunna nå ut med verksamheten till fler barn i kommunen än endast de som
söker sig till oss i Kockska Huset. Med olika arbetssätt undervisningsformer
når vi idag nära 1500 barn med vår verksamhet under ett läsår.
I övrigt har verksamheten rullat på för fullt och nu börjar julmelodier höras i
hela huset med fokus på kommande konserter.
Julen är snart här.
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