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Verksamhetsrapport för oktober och november kulturskolenheten
Under oktober var det full fart på konserter och uppträde med våra duktiga
elever. Det har varit en rad kafékonserter i Trelleborgs församlingshem dit
vi nu flyttat dessa konserter nu när Axel Ebbes konsthall ska renoveras.
Vi har också kunnat återvända till Parken för att spela innan
kommunfullmäktiges möte vilket har varit ett uppskattat återseende.
Våra danselever medverkad vid Söderslätts Musikkårs höstkonsert i
Västervånghallen och det var första gången som hallen användes till
konsert.
Vidare så var det stor blåsarkonsert i Söderslättshallen då Kulturskolans
alla blåsorkestrar spelade tillsammans med staden båda kårer i ett väldigt
lyckat arrangemang.
Under november så har det hunnits med både solistkonsert och
höstkonsert så det har varit full fart med andra ord och mycket efterlängtat
att få spela inför publik igen.
Nu under hösten så har Kulturskolans lärare startat en
serieteckningsworkshop på biblioteket. Under några lördagar har det nu
varit i gång och blivit ett både välbesökt och uppskattat inslag.
Här når vi barn och ungdomar som inte är i Kulturskolans verksamhet men
som vi på detta sätt kan fånga upp.
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När det gäller Alice i underlandet så är vi nu i november verkligen i
slutspurten med allt arbete.
Det är ett stort intresse att se föreställningen och premiären är redan utsåld
vilket innebär 500 sålda biljetter.
Vi kommer även att göra två skolföreställningar och till dessa har vi 650
bokade elever.
Hela verksamheten ser nu verkligen fram emot att det är äntligen är dags
för premiär. När det gäller hanteringen av covid-pass, som all säkerhet
kommer att krävas från den 1/12, kommer vi att ta hjälp av kommunens
trygghetsvärdar som kommer att kontrollera detta utanför lokalen.
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