
Kulturama Grundskolor (ÅK 4-9)

Nordens största skola för estetiska utbildningar

DANVIKSTULL, HAMMARBY SJÖSTAD, SUNDBYBERG 
ESTETISKA INRIKTNINGAR: MUSIKAL, MUSIK & SÅNG, BILD & FORM

KOM TILL
ÖPPET HUS!

SE SID 3



Du märker direkt när du kommer in genom våra dörrar 
att Kulturama Grundskolor är fyllda av kreativa männi-
skor och om du också vill fördjupa dig i ämnen som 
teater, dans, musik, sång, bild och form – då kommer 
du att trivas hos oss! Undervisningen i teoretiska och 
estetiska ämnen håller hög kvalitet och din skoltid blir 
både intensiv och rolig.

Varmt välkommen till Kulturama Grundskolor och vår  
kreativa miljö!

Uttryck dig kreativt och få en 
bra teoretisk grund inför 
studier på gymnasiet!



Välkommen! Läs mer på kulturama.se/grundskola

KULTURAMA GRUNDSKOLA 
DANVIKSTULL 

Öppet hus
Lördag 16/11 kl 10.00-14.00

Infokväll
Tisdag 14/1 kl 17.30-19.30

Kom till 
öppet hus 

och träffa elever 
och personal!

KULTURAMA GRUNDSKOLA 
SUNDBYBERG  

Öppet hus 
Onsdag 13/11 

kl. 18.00-20.00

Lördag 25/1 

kl. 11.00-14.00



Kulturama Grundskolor har tre es-
tetiska inriktningar som utgår från 
din lust att agera, sjunga, dansa, 
spela musik eller uttrycka dig i 
färg och form. Du får träna på ditt 
konstnärliga uttryck samtidigt som 
vi ger dig en bred bas för framtida 
studier.
  Om du har ett stort intresse för 
estetiska ämnen och en stor vilja att 
utvecklas så kommer du trivas hos 
oss. Våra tre inriktningar är Musikal, 
Musik & Sång samt Bild & Form 
(endast i Sundbyberg).

Våra estetiska 
inriktningar



Musikal 
 
En inriktning för dig som vill dansa, spela teater och sjunga – och 
dessutom gillar att stå på scen! Varje år redovisar eleverna sitt 
arbete i olika uppspel och produktioner. I åk 9 sätter eleverna 
upp en musikal som slutproduktion.  

För- och Efternamn
Citat djfghsdkfghldkfghskdghkjsdhfgkljshdkjfghsdkf 
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Våra estetiska 
inriktningar

Musikal 
 
En inriktning för dig som 
vill dansa, spela teater 
och sjunga – och dess-
utom gillar att stå på 
scen! Varje år redovisar 
eleverna sitt arbete i olika 
uppspel och produktio-
ner. I åk 9 sätter eleverna 
upp en musikal som slut-
produktion. 

 Jag har alltid varit 
intresserad av musik och 
hållit på väldigt mycket 
med det tidigare. När jag 
skulle söka hit så sa mina 
föräldrar; “testa musikal 
istället då så kan du öva 
på fler saker, eftersom 
du redan gör så mycket 
musik hemma.”   
 
Adil, Musikal, åk 5,   
Kulturama Grundskola  
Danvikstull 



Musik & Sång
En inriktning för dig som gillar musik, sång och att spela i band! Eleverna får grund-
läggande träning på piano, gitarr, bas, trummor och sång. Vi arbetar med olika gen-
rer och med ditt sceniska uttryck. Varje år redovisar eleverna sitt arbete i olika upp-
spel och produktioner. I åk 9 gör eleverna en slutproduktion.  

 Det bästa med att gå Musik & Sång är att jag får göra det jag tycker är kul 
och verkligen brinner för på skoltid och inte bara på kvällar och helger. Jag tycker att 
skolan har blivit mycket roligare när man får ha en estetisk inriktning.”

   
Amelie, Musik & Sång, åk 7, Kulturama Grundskola Sundbyberg



Bild & Form
En inriktning för dig som tycker om bild och form, till exempel att måla, fotografera, 
filma och skulptera. Genom att blanda teori, praktik och reflektion blir du medveten 
om hur och varför bilder, föremål och miljöer skapas och hur detta kan påverka oss i 
den alltmer visuella värld vi lever i. 

 Jag vill nog bli ingenjör eftersom jag gillar att rita. Jag tycker att man ska 
börja här för att alla är så kreativa. Gillar man att rita ska man ju såklart börja i Bild & 
Form – vi har ju bild fyra gånger i veckan. Det är så bra att det finns olika inriktningar. 
Då får man göra det man tycker är roligast. Men det bästa är alla vänner man får och 
bild-lektionerna!” 
  
Amie, Bild & Form, åk 5, Kulturama Grundskola Sundbyberg



En rolig, stimulerande och  
kunskapsrik skoltid

Våra lärare är mycket engagerade och intresserade av elevernas utveckling, 
såväl inom de teoretiska som de konstnärliga ämnena. 

Vi har en hög andel behöriga lärare och undervisningen utgår från en tydlig 
idé om hur du som elev ska utvecklas. Vi lägger stor vikt vid att koppla ihop 
de estetiska ämnena med de teoretiska; det gör att din skoltid blir roligare 
och mer motiverande, även i de teoretiska ämnena.

Du får klasskamrater som delar samma intressen och under skoltiden får ni   
arbeta med föreställningar, redovisningar, musikaler, konserter och utställningar. 



Våra tre grundskolor ligger i Hammarby Sjöstad, Sundbyberg och Danvikstull. 
Våra elever får undervisning av hög kvalitet enligt läroplanen samt i sina 
profilämnen. Undervisningen ska leda till att eleven blir väl förberedd för 
fortsatta studier på gymnasiet och utvecklar sin konstnärliga uttrycksförmåga 
samt stärker sin självkänsla.

Timplan
Kulturama Grundskolor följer grundskolans timplan. Profil-ämnestid tas från 
elevens val samt från grundskolans ordinarie ämnen (ej kärnämnen) upp till 20%.

 ”Man får ju ta ut sin 
kreativitet väldigt mycket 
här. Jag gillar att både ha 
vanliga ämnen och musik. 
Man får bättre arbetsro 
och koncentrerar sig bätt-
re om man fått göra något 
kreativt innan.” 
  
Elina, Musik & Sång, åk 5, 
Kulturama Grundskola Danvikstull



Om våra skolor

Kulturama Grundskola Danvikstull
Skolan ligger i Danvikstull och här börjar eleverna i års-
kurs 4. I skolan går drygt 200 elever i årskurs 4-5 och här 
finns inriktningarna Musikal och Musik & Sång. 

Kulturama Grundskola Hammarby Sjöstad
Skolan ligger i Kulturamahuset i Hammarby Sjöstad.  
I skolan går cirka 500 elever i årskurs 6-9 och här finns 
inriktningarna Musikal och Musik & Sång.

Kulturama Grundskola Sundbyberg
Skolan ligger i Sundbyberg och här går cirka 500 elever 
i årskurs 4-9 och här finns inriktningarna Musikal, Bild & 
Form och Musik & Sång. 







I december 2018 bjöd våra elever på Kulturama Grund-
skola Sundbyberg och Kulturama Grundskola Danvikstull & 
Hammarby Sjöstad på sprakande julshower i Globen An-
nexet och Filadelfiakyrkan med över 7000 besökare. Elever 
och lärare jobbar intensivt med att repetera och förbereda 
dessa evenemang och med flera hundra elever på scen blir 
det en mycket mäktig upplevelse – med sång, dans, teater, 
bild och musik – som vi bjuder föräldrar, syskon, släkt och 
vänner samt allmänheten på före jul varje år!



Så här söker du till Kulturamas  
grundskolor

• Du gör ansökan via Kulturamas hemsida:  
 kulturama.se/grundskola/ansokan
•  Därefter blir du inbjuden till öppet hus och sedan 

kallad till färdighetsprov (Musikal och Musik & 
Sång) eller prova-på lektion (Bild & Form)

• Kallelse till färdighetsprov skickas ut via mail cirka  
 två veckor före provet.
• Antagningsbesked skickas ut senast i vecka 12. 

 
Bra att veta 
• Efter ordinarie sökperiod har vi extra ansöknings- 
 dagar. Datum för dem kommuniceras på webben. 
• Vi tar in elever löpande under året i mån av plats.



Så här söker du till Kulturamas  
grundskolor

Vår huvudman
Studieförbundet Medborgarskolan har en lång tradition 
som utbildningsanordnare.
 All vår verksamhet bygger på en humanistisk värde-
grund. I vår skolverksamhet utgår vi från varje elevs 
behov av bildning, utbildning och personlig utveckling. 
Vi skapar positiva lärmiljöer där lärare och elever kän-

ner sig trygga och delaktiga. På Medborgarskolan har 
kunskapen ett egenvärde och för oss är varje elev unik 
i sina behov och intressen. Tack vare att vi är en ideell 
organisation, återinvesterar vi allt överskott tillbaka in 
i skolverksamheten. Det gör oss till en trygg och stabil 
huvudman.



kulturama.se
Nordens största skola för estetiska utbildningar

Kulturama Grundskola  
Danvikstull (åk 4-5)
Adress: Alsnögatan 7b 
Växel: 010-157 61 00
Frågor om ansökan:  
ansokning.hs@kulturama.se

Kulturama Grundskola 
Hammarby Sjöstad (åk 6-9)
Adress: Virkesvägen 21 
Växel: 010-157 61 00
Frågor om ansökan:  
ansokning.hs@kulturama.se

Kulturama Grundskola  
Sundbyberg
Adress: Lötsjövägen 10–12, 
Sundbyberg 
Kansliet: 010-157 64 59
Frågor om ansökan:  
ansokning.sbg@kulturama.se

Kontakta Kulturama Grundskolor

Kulturama Grundskolor,  
Box 19193, 104 32 Stockholm

ÖPPET HUS 
Danvikstull

Lördag 16/11 kl 10.00-14.00

Sundbyberg 

Onsdag 13/11 kl. 18.00-20.00

Lördag 25/1 kl. 11.00-14.00

Alla kontaktuppgifter hittar du på: kulturama.se/grundskola/kontakt


