
NYHETSBREV FOR 
VESTVÅGØY KULTURSKOLE 

MARS 2019 

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE 

Her kommer et nyhetsbrev med info om neste måned.  

Vi kommer til å sende ut månedlige nyhetsbrev fremover, slik at 

dere best mulig kan holde dere oppdatert, notere ned datoer og 

lese om arrangement og hva som skjer. 

 

HVA SKJER I MARS? 

Lørdagskonserter 

Hver første lørdag i måneden har kulturskolen konserter i bibliotekets 

lokaler. Her underholder et bredt spekter av elever, som blir glade, 

tøffere og sterkere av at det kommer publikum for å høre på dem.  

I mars lander den månedlige konserten på 1.mars. 

 

LVO-konsert med Halvdan Sivertsen & 

MINIVOICES 

Lofoten og Vesterålen Orkesterforening (LVO) har engasjert 
Halvdan Sivertsen som solist med orkesteret den 17. mars. 
Publikum får oppleve mange av hans folkekjære sanger 
akkompagnert av øyrikets eget symfoniorkester.  
I tillegg er et par av sangene spesialarrangert for barnekoret 
«Lofoten miniVoices» med elever fra kulturskolene i Vågan og 
Vestvågøy og LVO.  
 
Mer info og kjøp av billetter finner dere her  
 
 
 
 
 

VIKTIGE DATOER I 
MARS 

- 1.MARS – 
Lørdagskonsert i 
biblioteket 

 
- 9.MARS – UKM 

 
- 17.MARS – Konsert med 

LVO, Halvdan Sivertsen 
& miniVoices i 
LOFOTEN KULTURHUS 

 

- 5.APRIL – 
påmeldingsfrist 
Talentiaden 

 

 



Obs! Kulturskolens største prosjekt i år er 
Robin Hood.  
Det er foreldrenes ansvar å søke om fri 
for de elevene som går i grunnskolen. 
Dette gjelder særlig FREDAG 24.mai da 
det skal være skoleforestilling på dagtid. 
Mer info kommer. 

Ny dato for UKM 

På grunn av uværet som herjet 16.februar ble UKM utsatt. Ny dato er 
9.mars! 

Talentiaden 2019 

Kulturskolen arrangerer talentkonkurransen Talentiaden på nytt. I år 

blir det lørdag 13.april kl.10:00 til 15:00. 

 
Kulturskolen ønsker å fremme og oppmuntre til kvalitet og mestring for 
sine elever. Deltakelse i Talentiaden gir god mulighet til akkurat dette. 
Med tanke på at det arrangeres i storsalen på Meieriet vil elevene få 
en ny og viktig opplevelse av god lyd- og lysforhold. 
 
Alle elever fra alderen 8-20 år kan melde seg på, og vi håper så 
mange som mulig gjør det. 
 
Deltagere blir inndelt i grupper og kategorier ut ifra alder, nivå og 
antall deltakere. 
 
Påmelding åpner 1.mars og det kan gjøres elektronisk her  
 

                                                                                               PÅMELDINGSFRIST 5.APRIL!    

FREMOVERFREMOVERFREMOVERFREMOVER    

ARRANGEMENT VÅR 2019ARRANGEMENT VÅR 2019ARRANGEMENT VÅR 2019ARRANGEMENT VÅR 2019    
    
TALENTIADEN – 13.APRIL 
 
VÅRONNA – HOVEDFORESTILLING 27.APRIL 
 
KUNSTUTSTILLING SOMMERFUGLVINGER  
SOM SVINGER – 27.APRIL  
 
DANSEFORESTILLING – 21.MAI 
 
ROBIN HOOD – 24.MAI 
 
 
 

 

MED VENNLIG HILSEN  

VESTVÅGØY KULTURSKOLE 

 

 

Kontakt oss 

Med vennlig hilsen           

Vestvågøy Kulturskole 

      

Tlf.: 760 56962 

kulturskolen@vestvagoy.kommune.no  

www.vestvagoy-kulturskole.no  

 

Vi er på sosiale medier: 

INSTAGRAM 

FACEBOOK 


