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پیشرفت از طریق بیان فرهنگی به کودکان و نوجوانان زبان و ابزاری می 
دهد که به آنها کمک می کند ُرشدونمو فردی کرده و اعتماد بنفس آنان را 

افزایش می دهد.

مدرسۀ فرهنگ به شما کمک می کند که با شرکت در کالس های آواز، 
نواختن آالت موسیقی، هنر، سیرک مدرن یا تئاتر که توسط مربیان دارای 

تحصیالت عالی اداره می شوند، بیان فرهنگی خود را  گسترش دهید. دورۀ 
آموزشی شما با شرایط و خواسته های شما سازگار می شود.

موزیک، هنر، سیرک مدرن و تئاتر بصورت یک عالقۀ مادام العمر برای 
شما در می آیند. شما در گروههای ما با بسیاری دوستان جدید آشنا شده و 

همزمان اوقات خوشی را خواهید داشت. 

چه کسی می تواند شرکت کند؟
برای شرکت در فعالیت های مدرسۀ فرهنگ بایستی در کمون اوپلندس ِوسبی 
نامنویسی شده باشید. واحد تشکیالتی ما در درجۀ نخست برای دانش آموزان 

در سنین دبستان و راهنمائی است.

اجاره کردن آلت موسیقی
شما می توانید، حتی المقدور، آالت موسیقی بادی و زهی را در چهار ترم 

اول اجاره کنید.

هزینه
برای هر درسی که شرکت کنید بایستی شهریه ترم آنرا بپردازید. این هزینه 
از اولین جلسۀ درس بایستی پرداخت شود و هر ترم فاکتور صادر می شود. 
هزینۀ اجارۀ آلت موسیقی نیز در هر ترم بایستی پرداخت شود. برای دانش 
آموزان موزیک نُت ها و وسایل اضافی شامل شهریۀ ترم نمی باشد. برای 

دانش آموزان هنر مواد و وسایل شامل شهریۀ ترم است.

دانش آموزی که پذیرفته شود تا زمانی که فسخ جا را به دفتر مدرسه اطالع 
دهد جای او محفوظ است. آخرین تاریخ فسخ جا برای ترم های بعدی به 

ترتیب 15 دسامبر  و 15 ماه مه است.

موزیک - هنر - سیرک مدرن - تئاتر 



آموزش کجا و چه زمانی انجام می شود؟
بخش اعظم آموزش بعدازظهرها و شب ها در اماکن مدرسۀ فرهنگ در 

Messingen انجام می شود. در برخی موارد آموزش در ساعات مدرسه در 
مدرسۀ دانش آموز انجام می شود.

تشکیالت با فعالیت های بیرونی
مدرسۀ فرهنگ یک تشکیالت بزرگ با فعالیت های بیرونی است. در 

سال تحصیلی حدود 50 کنسرت، نمایشگاه و جلسات مختلف برگزار می 
شود. در این فرصت ها دانش آموزان از امکان اجرای برنامه برای مردم 

برخوردارند که بخش مهمی از فعالیت تشکیالتی واحد است. این موارد 
 تجربیات بسیاری ارائه می کنند و باعث افزایش اعتماد بنفس می شوند.

آموزش
برای دانش آموزانی که مادۀ درسی و تئاتر می خوانند در هر سال تحصیلی 
حداقل 26 جلسۀ درس تضمین می شود. جلسه های آموزشی  متفاوت هستند 

و دارای موضوعات آموزشی مختلفی هستند. برخی از آن 26 جلسۀ آموزشی 
ممکن است شرکت در اجراها یا کنسرت های مختلف باشد.

برای دانش آموزان موزیک مختلط )Musikmix(  در هر سال تحصیلی حداقل 
24 جلسۀ درس تضمین می شود. برای دانش آموزان هنر در هر سال تحصیلی 

حداقل 24 جلسۀ درس و نمایشگاه و افتتاحیۀ هنری تضمین می شود.
 

چگونه ثبت نام کنم؟
به وبسایت upplandsvasby.se/kulturskolan وارد شوید و در فهرست 

منو روی ”Anmälan“ کلیک کنید.



آواز
برای افرادی که می خواهند صدای آواز خود را بیشتر گسترش دهند. شما 
تکنیک صدا، بیان صوتی می آموزید و با ژانر های مختلف آشنا می شوید.
اگر دانش آموزی در یک مادۀ درسی دیگر شرکت می کند می تواند بطور 

رایگان در آوار ُکر )دستجمعی( هم شرکت کند.
 آوار ُکر )دستجمعی(:

کلید C: برای دانش آموزان کالس های 1 تا 3
چکاوک ها )Lärkorna(: برای دانش آموزان کالس های 4 تا 6

آواز: برای دانش آموزان کالس 5 به باال

MUSIKMIX موزیک مختلط
برای دانش آموزان کالس 2

ریتم، آواز و حرکات بازیگوشانۀ مختلف مبنای موسیقی را به شما یاد می 
دهد. آموزش پس پایان ساعات مدرسه در  مدرسۀ دانش آموز یا در اماکن 

مدرسۀ فرهنگ در گروههای دارای 10 تا 15 دانش آموز برگزار می شود. 
12 مرتبه در هر ترم.

MUSIKMIX موزیک مختلط
برای دانش آموزان کالس 2

ریتم، آواز و حرکات بازیگوشانۀ مختلف مبنای موسیقی را به شما یاد می 
دهد. تمرکز ما روی سازهای بادی است و شما می توانید نواختن ترومپت، 

ترومبون و هورن را امتحان کنید. آموزش پس پایان ساعات مدرسه در  
مدرسۀ دانش آموز یا در اماکن مدرسۀ فرهنگ در گروههای دارای 10 تا 

15 دانش آموز برگزار می شود. 12 مرتبه در هر ترم.

ماده های درسی



سازهای زهی
 از کالس 3

با یک ساز زهی می توان هر نوع موسیقی از موزیک فولکلوریک تا 
موسیقی کالسیک را نواخت. در ترم اول شما همۀ انواع سازهای زهی را 

امتحان می کنید تا پس از آنم ساز خود را انتخاب کنید. آنموقع می توانید میان 
ویولن، ویوال )ویلن چندکاره، کمی بزرگتر از ویلن و با نوای بم تر( شما 
هفته ای دو مرتبه در یک گروه  کوچک یا ارکستر کالس دارید. سازهای 
زهی کوچک وجود دارند که دانش آموز می تواند اجاره کند تا موقعی که 

بتواند وسایل کامالً بزرگ را بنوازد.

سازهای بادی
از کالس 3

از سازهای بادی در اغلب سبک های موسیقی استفاده می شود. شما هفته 
ای دو مرتبه در یک گروه  کوچک یا ارکستر کالس دارید. در مدرسۀ 

فرهنگ می توانید از میان نُه ساز بادی مختلف انتخاب کنید. فلوت، نی لبک، 
کالرینت و ساکسفون )که به سازهای بادی چوبی موسوم هستند( و ترومپت، 
والت هورن، باریتون، ترومبون و توبای باس )که به سازهای بُرنزی موسوم 

هستند(. در چهار ترم اولیه می توانید سازهای بادی را اجاره کنید.

سازهای سیمی
از کالس 3

گیتار، گیتار برقی و گیتار برقی باس همه سازهایی هستند که در سبک های 
مختلف موسیقی، مانند موسیقی کالسیک، موزیک فولکلوریک، راک، پاپ و 

جاز بکار می روند. شما در یک گروه  کوچک یا انفرادی آموزش می بینید 
و از اِمکان شرکت در گروه های موسیقی با سبک های مختلف برخوردار 

هستید. سازهای سیمی برای اجاره کردن وجود ندارند.

پیانو یا کیبورد
 از کالس 3

پیانو هم بعنوان ساز همراهی و هم بصورت آلت موسیقی انفرادی مناسب 
است و در اغلب اجراهای موسیقی بکار می رود. کیبورد نیز مانند پیانو ساز 

همراهی کنندۀ عالی است. کیبورد با تمام نواها و جلوه های صوتی مختلف 
خود یک آلت موسیقی انفرادی در گروههای موزیک راک و پاپ نیز هست. 

برای آنکه بتوانید در کالس شرکت کنید بایستی خودتان آلت موسیقی را 
داشته باشید.

سازهای ضربی
 از کالس 3

سازهای ضربی نام مشترک بسیاری از آالت موسیقی است.. دستگاه جاز، 
کونگاس، تیمپانی )پوکور(، مالتس )سایلفون، ماریمبا،  کاریلون( نمونه هایی 

از سازهای ضربی هستند. شما با تعداد بسیاری از این آالت ضربی آشنا 
خواهید شد. دانش آموز سازهای ضربی هفته ای دو مرتبه کالس، یک مرتبه 
در یک گروه کوچک  و یک مرتبه در یکی از ارکسترهای مدرسۀ فرهنگ 

آموزش می بینند. اگر در خانه دستگاه جاز داشته باشید برای شرکت در 
 کالس های آموزشی یک مزیت محسوب می شود.

تئوری موسیقی
 از کالس 7

این یک دورۀ آموزشی برای افرادی است که می خواهند در دانش نظری 
موسیقی معلومات عمیقی کسب کنند یا خود را برای آزمون ورودی رشته 

های دبیرستانی در زمینۀ موسیقی آماده کنند. کالس آموزشی بصورت 
گروهی برگزار می شود و برای دانش آموزانی که مادۀ درسی دیگری را در 

مدرسۀ فرهنگ درس می خوانند رایگان است.



مادۀ درسی موسیقی در سطح عالی
از کالس 7

برای افرادی که خود را برای تحصیل در موسیقی در سطح عالی آماده می کنند. در 
این بخش کالس های نواختن و اجرای آواز طوالنی تری برگزار می شود و شما 

تئوری موسیقی را آموزش می بینید. شما همچنین در یک گروه یا ارکستر نیز شرکت 
می کنید. از آنجا که تعداد جا در این دورۀ آموزشی محدود است یک آزمون نواختن 

یا آواز برای ورود به این دورۀ آموزشی برگزار می شود. فراخوان برای درخواست 
ثبت نام در این دورۀ آموزشی برای دانش آموزان کالس 7 ارسال می شود. بایستی 

آمادگی داشته باشید که وقت الزم برای شرکت در بخش های مختلف آموزشی را 
صرف کرده و الزم است که شما در حداقل دو اجرای برنامه در سال شرکت کنید.

تکنیک استودیو
 از کالس 7

شما ضبط موزیک را در یک استودیوی دیجیتال چند کانالی یاد می گیرید.

ترانه نویسی
 از کالس 7

 شما یاد می گیرید ترانه های خود را بنویسید و موزیک خود را تصنیف کنید.

کارخانۀ استعداد
Fاز کالس 7

دقیقاً مانند افراد قبلی در تلویزیون شما می توانید در اینجا استعدادهای خود را  بعنوان 
آواز خوان یا ترانه نویس گسترش دهید. در مورد ضبط دانش و معلومات کسب می 

کنید و یاد میگیرید در بخش موسیقی روی پای خودتان بایستید.

استودیوی موسیقی
از کالس 7

یاد میگیرید ویدیوی موزیک ضبط کنید. فیلمبرداری و ویرایش کنید. شما در استودیوی 
ما کمک آموزشی دریافت می کنید و همچنین بطور مستقل نیز کار می کنید.



خود را با پیانو همراهی کنید
برای دانش آموزان دبیرستانی از کالس 1 تا 3

شما مبانی نواختن آکورد )همراهی( را یاد میگیرید یا دانش و معلومات قبلی 
خود را گسترش می دهید. آموزش بصورت گروهی با اجرای آواز و نواختن 

ساز با هم برگزار می شود.

ارکستر، گروه ُگر، دستۀ موزیک
برای دانش آموزانی که یک مادۀ درسی موسیقی درس می خوانند شرکت در 
ارکستر، گروه ُکر و دستۀ موزیک رایگان است. ما به اجرای موزیک باهم 
بعنوان بخش مهمی از آموزش دانش آموزان نگاه کرده و آنرا شدیداً ترغیب 
می کنیم.  مدرسۀ فرهنگ گروههای موسیقی بسیار مختلفی را ارائه می کند: 

ارکستر سازهای زهی، ارکستر سازهای بادی، گروه ترانه، گروههای پاپ و 
راک، گروه موسیقی فولکلوریک، گروه کیبورد، گروه گیتار، گروه سازهای 
ضربی، آواز ُکر )دستجمعی( و چندین گروه دیگر. اگر شما خودتان ایده ای 

برای شرکت در یک گروه داشته باشید ما آنرا فراهم می کنیم. شما صرفنظر 
از آلت موسیقی که می نوازید می توانید در گروههای راک مدرسۀ فرهنگ 

شرکت کنید.

هنر
برای دانش آموزان کالس های 1 تا 6

با رنگها، فُرم ها، خطوط، واژه ها و بازی ها جهان را کشف می کنیم.. خلق 
آثار بهمراه دیگران کار را جالب تر می کند. ما در دورۀ آموزشی هنر از 
مواد و تکنیک های شعف آور برای امتحان کردن شیوه های مختلف بیان 

هنری مانند نقاشی، مجسمه سازی، تصویر نگاری، کالژ و بسیاری موارد 
دیگر استفاده می کنیم. ما با تصویر های ذهنی خودمان کار می کنیم ولی 

دید خود را با مطالعۀ شکل واقعی اشیاء نیز تمرین می دهیم. مدت کالس 
آموزشی 90 دقیقه، 24 جلسه در سال و برگزاری نمایشگاه و افتتاحیه است.

تئاتر
برای دانش آموزان کالس های 1 تا 4

ما از طریق بازی و بطور فی البداهه تئاتر اجرا می کنیم. تمرینات جالب 
تئاتری با بازی تمرینی یک نمایش همراه می شوند که در آن دانش آموزان 
خودشان موضوع نمایشنامه را انتخاب می کنند. هدف آنست که سالی یک 

مرتبه یک نمایش با لباس ها و صحنه آرائی به اجرا در آید. مدت کالس 60 
دقیقه، 26 جلسه در هر سال تحصیلی است.

سیرک مدرن
برای دانش آموزان کالس های 1 تا 5

در سیرک مدرن با اصول مختلف سیرک مانند حرکات حلقه و موازنه، 
پارچه، انواع ژانگولری، حرکات آکروبات و پاراکروباتیک، تعادل روی 
طناب یا گوی کار می کنیم. اینها نمونه هایی در این زمینه هستند. آموزش 

توسط دو مربی انجام می شود. در کالس های مقدماتی سیرک مدرن ما 
تعادل، توازن، همکاری و تمرکز حواس را تمرین می کنیم. در گروههای 

دانش آموزان بزرگتر به آنها فرصت بیشتری برای پیشرفت فردی داده می 
شود. در این بین بصورت فردی، زوجی یا گروهی کار می کنیم.



KONTAKT
مدرسۀ فرهنگ یک انجمن دانش آموزی بسیار فعال و با پشتکار است. این انجمن از جمله برای 

آماده سازی قبل از فعالیت های اردوئی و مراسم مختلف کمک می کند. در وبسایت مدرسۀ 
فرهنگ مشخصات تماس با انجمن دانش آموزی کومپت “Kompet“ وجود دارد. این انجمن با 

فدراسیون سراسری موزیسین های جوان )RUM( مرتبط است.

Messingen )plan 2(, Love Almqvists torg 1 :آدرس مراجعه
upplandsvasby.se/kulturskolan :وبسایت
kulturskolan@upplandsvasby.se :ایمیل

www.upplandsvasby.se/kulturskolan
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