En rolig,
stimulerande
och kunskapsrik
skoltid i en
kreativ miljö!
Öppet hus!
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Kulturama Grundskolor

Åk 4-9 i Danvikstull, Hammarby Sjöstad och Sundbyberg.
Estetiska profiler: Musikal, Musik & Sång och Bild & Form.
Nordens största skola för estetiska utbildningar

Uttryck dig kreativt och få
en bra teoretisk grund
inför studier på gymnasiet!
Kulturamas första grundskola slog upp dörrarna för 20 år sedan.
Om du vill möta andra kreativa människor som brinner för de
konstnärliga uttrycken och få fördjupa dig i ämnen som teater,
dans, musik, sång, bild och form – då kommer du att trivas hos oss.
Vår undervisning i såväl teoretiska som estetiska ämnen håller
hög kvalitet och din skoltid blir både intensiv och rolig.
Varmt välkommen till Kulturama Grundskolor
och vår kreativa miljö!

Jag får gå på Kulturama!
Jag får dansa, jag får sjunga, jag får spela teater!
Det är mina klasskamrater som spelar musik.
Det är en väldigt lyxig känsla och
det känns så himla härligt att få vara här!
Selma, Musikal, åk 9

Välkommen till öppet hus!
Kulturama Grundskola Danvikstull (åk 4-5)
Lör 20 november, kl 12.00. Digitalt öppet hus med chatt.
Lör 15 januari, kl 11.00-14.00. Öppet hus i skolan.
Kulturama Grundskola Sundbyberg (åk 4-9)
Tor 18 november, kl 18.00. Digitalt öppet hus med chatt.
Lör 29 januari, kl 11.00-14.00. Öppet hus i skolan.
Du hittar alltid den senaste informationen om öppet hus
och våra inspelade digitala öppna hus på:
www.kulturama.se/grundskola/oppet-hus

En rolig, stimulerande
och kunskapsrik skoltid
Vår lärarkår består av legitimerade och välutbildade lärare som är mycket
engagerade i elevernas personliga och kunskapsmässiga utveckling.
Undervisningen håller hög kvalitet i såväl de teoretiska som de estetiska
ämnena. Den ska leda till att du som elev utvecklar din konstnärliga
uttrycksförmåga i profilämnena, stärker din självkänsla och blir väl
förberedd för vidare studier på gymnasiet, oavsett vilket gymnasieprogram
du väljer att söka till.
På Kulturama Grundskolor får du klasskamrater som delar samma
intressen som du. Vi lägger stor vikt vid att koppla ihop de estetiska
ämnena med de teoretiska och under skoltiden får ni tillsammans
arbeta med föreställningar, redovisningar, musikaler, konserter och
utställningar. Studietakten är många gånger hög men din skoltid
blir rolig, stimulerande och kunskapsrik!

Kulturama grundskolors traditionella julshow i Annexet 2019.

Våra skolor
Kulturama Grundskola Danvikstull
Skolan ligger i Danvikstull och här börjar eleverna i årskurs 4.
I skolan går drygt 240 elever i årskurs 4-5 och här finns
inriktningarna Bild & Form, Musikal och Musik & Sång.
Kulturama Grundskola Hammarby Sjöstad
Skolan ligger i Kulturamahuset i Hammarby Sjöstad.
I skolan går cirka 480 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 Bild & Form,
Musikal och Musik & Sång.

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.

Våra estetiska inriktningar
Kulturama Grundskolor har tre estetiska inriktningar som utgår
från din lust att agera, sjunga, dansa, spela musik eller uttrycka dig
i bild och form.
Om du har ett stort intresse för estetiska ämnen och en stor vilja
att utvecklas så kommer din tid hos oss att bli utmanande, rolig och
framför allt lärorik. Du får träna på ditt konstnärliga uttryck
samtidigt som vi ger dig en bred, stabil bas för framtida studier.
Våra inriktningar är: Musikal, Musik & Sång, Bild & Form.

Vi dansar, vi sjunger och kör teater,
så det är hela rubbet! På Kulturama finns
det jättesnälla människor! Man får många
kompisar och har jättesnälla lärare!
Jag var först väldigt nervös innan jag
sökte in, men det var ändå jätteroligt!
Wilma, Musikal, åk 5

Musik & Sång
En inriktning för dig som gillar musik, sång och att spela i band! Eleverna
får grundläggande träning på piano, gitarr, bas, trummor och sång.
Vi arbetar med olika genrer och med ditt sceniska uttryck. Varje år
redovisar eleverna sitt arbete i olika uppspel och produktioner. I åk 9
gör eleverna en slutproduktion i form av en konsert.

Jag vill bli arkitekt så Bild & Form känns
som första steget. Det roligaste med min
profil är att få skapa, vara kreativ och utveckla
idéer. Vi får bland annat skapa rekvisita för
julshowen på Annexet och att vi har en
publik som tittar på det man själv har skapat
är en häftig upplevelse!
Lia, Bild & Form, åk 6

Det bästa med Kulturama är att det finns
andra personer som också är intresserade av
musik och som har samma intressen som jag
själv! Du behöver inte vara jättebra på
instrument eller att sjunga – det räcker att du
har ett musikintresse och sjunger ganska bra.
Rasmus, Musik & Sång, åk 6

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.
I åk 9 gör eleverna en slutproduktion i form av en utställning.

Våra uppspel och
slutproduktioner
Vi är mycket stolta över Kulturama Grundskolors långa
tradition av att genomföra stora uppspel och slutproduktioner
inför publik. Varje år arbetar elever och lärare intensivt
med att repetera och förbereda dessa publika evenemang.
Med alla våra duktiga elever på scen så brukar dessa
föreställningar – före jul varje år – bli en mycket mäktig
upplevelse för familj, släkt och vänner samt allmänheten!
I december 2019 kom över 7 000 besökare till Annexet
för att se sprakande julshower med våra elever från
Kulturama Grundskola Danvikstull & Hammarby Sjöstad
och Kulturama Grundskola Sundbyberg.
På grund av pandemin så fick julshowerna 2020 genomföras i andra format och med digitala upplägg, men nu har
vi börjat planera årets julshow traditionsenligt inför publik.

Så här söker du till
Kulturamas grundskolor
Du som vill söka till åk 4
•	Ansök via: www.kulturama.se/grundskola/ansokan
•	Därefter blir du kallad till färdighetsprov för Musikal och Musik & Sång
och prova-på lektion för Bild & Form.
• Kallelse till färdighetsprov skickas ut via mail före provet.
Du som vill söka under pågående läsår och
till högre årskurser
• Vi tar löpande in elever i mån av plats. Se hemsidan för aktuell
information och kontakta den skola du är intresserad av.
• Danvikstull & Hammarby Sjöstad: vissa årskurser och profiler
har vakanta platser eller kort kö. Sista ansökningsdag till dessa är
20/11 med extra färdighetsprov 27-28/11.
• Sundbyberg: vissa årskurser och profiler har vakanta platser eller
kort kö. Sista ansökningsdag till dessa är 28/10 med färdighetsprov 9/11.
All information och ansökningsformulär hittar du på:
www.kulturama.se/grundskola/ansokan

Vår huvudman
Studieförbundet Medborgarskolan har en lång
tradition som utbildningsanordnare.
All vår verksamhet bygger på en humanistisk
värdegrund. I vår skolverksamhet utgår vi från varje
elevs behov av bildning, utbildning och personlig
utveckling. Vi skapar positiva lärmiljöer där lärare
och elever känner 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 Grundskolor
Box 19193
104 32 Stockholm

Kontakta Kulturama Grundskolor
Alla kontaktuppgifter hittar du på: www.kulturama.se/grundskola/kontakt
Kulturama Grundskola Danvikstull (åk 4-5)
Adress: Alsnögatan 7b; Växel: 010-157 62 57
Frågor om ansökan: ansokning.hs@kulturama.se

Kulturama Grundskola Hammarby Sjöstad (åk 6-9)
Adress: Virkesvägen 21; Växel: 010-157 62 57
Frågor om ansökan: ansokning.hs@kulturama.se

Kulturama Grundskola Sundbyberg (åk 4-9)

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

www.kulturama.se/grundskola
Nordens största skola för estetiska utbildningar

