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 ةـو الثقافيراة هامـق عن مدرسـحقائ
FAKTA OM HAMMARÖ KULTURSKOLA 

 

  المواد: كمان متوسطaltviolin صوتي ، غيتارakustisk gitarr ، تشيلوcello ، رقصdans ، دراماdrama ،

، غناء Klarinett، كالرينت fagott، باسون elgitarrغيتار كهربائي  ،elbasكمان كهربائي قراري األوتار 

، ساكسفون piano، بيانو oboeأوبو ، musiklek مسرح موسيقي، kör- och solosång جوقي منفرد و

saxofon إيقاع ،slagverk بوق ،trumpet ترمبون ،trombon توبا ،tuba مزمار ،tvärflöjt بوق فرنسي ،

valthorn  وكمانviolin  .  

 

 ثالث مرات ـ مجانا بإمكانك القيام بتجريب النشاط الذي حصلت على مكان فيه!  

الرسوم الجاري بها العمل وقتها. القبول يجري  فعليك بدفعوإذا رغبت في مواصلة النشاط بعد المرات الثالث 

 مستمرا على مدار العام.

 

 .يتم اإلعالم بالرغبة في المشاركة عن طريق موقع المدرسة على شبكة اإلنترنت 

 

 دقيقة  20في اآلالت الموسيقية / الغناء تدوم  فرديةالدروس الية. حصة تدريس أثناء السنة الدراس 28لك  نضمن

اعتمادا على حجم المجموعة. أما دروس الرقص والدراما فهي دقيقة  60و 30والدروس الجماعية  تدوم ما بين 

 دقيقة. 60بحوالي 

 عروض المجموعة الصوتية والحفالت الموسيقية.أيضا  تشمل رسوم الفصل الدراسي

 

  المشاركة في األنشطة الجماعية والنشاط الفردي في نفس الوقت. لكن ال يمكنك المشاركة في نفس الوقت بإمكانك

 في عدة أنشطة فردية وذلك بسبب ما لدينا من قوائم انتظار طويلة.

 

 كرونة، وباإلمكان  425. ثمن اإليجار للفصل الواحد هو آالت نفخ وآالت وترية لإليجار إلى حد ما يوجد لدينا

 الستئجار لوقت محدد.ا

 

 :األسعار 

 كرونة 675 دروس اآلالت الموسيقية والغناء الفردي

 كرونة 675  الرقص والدراما

 كرونة 675  المسرح الموسيقي

 كرونة 675  المجموعة الصوتية

 كرونة 375   الجوق

 

  40)في نفس العائلة( الذي يداوم في المدرسة الثقافية يحصل على خصم بنسبة  2الطفل رقم %. 

 .% 80)في نفس العائلة( الذي يداوم في المدرسة الثقافية يحصل على خصم بنسبة  3الطفل رقم 

 التلميذ المشارك في عدة أنشطة ال يتمتع بخصوم، وإنما يدفع السعر الكامل لكل مادة.

 

  المدرسة الثقافية أوقات السنة الدراسية العادية ـ وبالتالي فلنا نفس أيام العطل المدرسية.تتبع 

 

  بإمكانك المشاركة في أنشطة المدرسة الثقافية. حتى يكونيجب أن تكون مسجال في هامارو 

 

 مدرسة هامارلوند  تعطى الدروس في المدرسة الثقافية(Hammarlundens skola وكذلك في المدارس )

 االبتدائية التابعة للبلدية. وتعطى الدروس أثناء أوقات النهار والمساء. 

 

 

 


