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Verksamhetsrapport för september kulturskolenheten
Verksamheten är nu i full gång och allt är mer eller mindre som vanligt igen
vilket känns bra.
Vi jobbar för fullt på att ta igen det elevtapp vi har haft pga. pandemin. Vi
har satt ett mål på att under HT kunna ta in 175 nya elever och i dagsläget
har vi nått en bra bit över hälften. Förhoppningsvis når vi vårt mål och om
inte så kommer vi att hamna bra nära och på ett elevantal som är högt
även historiskt sett.
Det som vi annars har fullt fokus på nu är vår föreställning Alice i
underlandet.
Med våra mått mätt är detta en riktigt stor produktion där alla våra olika
inriktningar är involverade.
Nu är det bara lite drygt två månader kvar innan det är dags för premiär och
det mycket som ska falla på plats. Kulturskolans lärare har så här lång gjort
ett fantastiskt fint arbete med både manus, koreografi och arrangemang till
musiken och nu ska det monteras ihop.
Det ska också bli spännandet att se hur Västervångshallen är att ha
föreställning i. Tidigare stora produktioner har vi alltid haft i
Söderslättshallen och det har fungerat bra men med tanke på att
Västervångshallen redan från början är anpassad till föreställningar hoppas
vi att det ska bli ännu bättre att spela här.
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På tal om lokaler så har frågan dykt upp igen om att se över Kulturskolans
lokalbehov. Om Kulturskolan ska kunna utöka verksamheten och nå ännu
fler av kommunens barn och ungdomar så krävs det tillgång till fler lokaler
än dem vi har idag.
För ett antal år sedan togs det fram ett förslag på en tillbyggnad till
nuvarande hus. Denna tillbyggnad skulle bl. a innehålla ändamålsenliga
lokaler till dans, pop- och rock och slagverk.
Vid en titt på den framtagna ritningen står sig detta förslag fortfarande bra
och skulle försörja skolans lokalbehov för lång tid framöver och
verksamheten ser gärna att denna fråga drivs vidare av politiken.

Trelleborgs kommun

Telefonväxel: 0410-73 30 00

www.trelleborg.se

Postadress: 231 83 Trelleborg

E-post:
trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Org.nr: 212000-1199

