
 

 

 

2021 er et spesielt år for Dyrøy kulturskole – det er 

nemlig 40årsjubileum og dette skal feires! Vi kjører på 

med planlegging av tilbud og feiring og håper at alt skal 

kunne gjennomføres på en ansvarlig måte til tross for 

Covid-19 restriksjoner.  

«Dyrøy danser» Dansekurs 

 

 

I anledning vårt 

jubileumsår, har vi fått 

midler fra Norsk 

kulturskolerådet for å 

kunne tilby et GRATIS 

dansekurs og til alle 

barn og ungdom mellom 

7 og 15 år! Noen av 

Nord-Norges beste 

instruktører kommer til 

oss fra Dance Lab i 

Tromsø å holde kurs på 

Elvetunskole fire helger i 

februar/mars: 

19, 20 og 26, 27 februar  ballett 7-10 år 

19, 20 og 26, 27 februar modernedans 11-15 år 

5, 6 og 12 og 13 mars  hiphop 7-10 år 

5,6 og 12 og 13 mars  reggeaton 11-15 år 

                Det er mulig å melde seg på alle fire helgene.  
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I tillegg til undervisning, får alle påmeldte GRATIS 

INNGANG til en helt rå danseforestilling «The 

Back Alley Theatre» i Salangen kulturhus på 

lørdag 13.februar kl.16.00! Billetter for voksne er 

kr 200 og kan bestilles via event siden på 

facebook. Det er begrenset plass grunnet Covid-

19 restriksjoner, første til mølla. For mer 

informasjon, følg oss på facebook på Dyrøy 

Danser eller Dyrøy kulturskole. 

 

Dance Lab skriver: The Back Alley Theatre er en teatralsk danse produksjon som 
består av 60 minutters spetakkel i cabaret stil. Man møter alt fra Voodoo 
sirkusdirektør til klovner og gøy. Bli inspirert og opplev noen utenom det vanlige 
av høyt renommerte internasjonale dansere. Velkommen inn i vår verden! 

HVORDAN MELDE SEG PÅ? 

Send en melding til meg på telefon, epost eller Messenger innen 8.2.21. 

Mobil: 986 61 509 anna.starr@dyroy.kommune.no 

 

 

 

Teatertilbud 

 

Nytt i kulturskolen dette året er teatertilbudet. Lærere Tone Sørensen og 

Berit Nikolaisen er ivrig å komme i gang etter utsatt oppstart grunnet 

Covid-19. Hvis ikke noe uventet skjer, skal tilbudet kunne starte opp i 

februar med undervisning på torsdager 14.35-16.05. Vi har fortsatt plass 

til flere fra 3. til 10.trinn. Ta kontakt så fort som mulig hvis du vil delta! 

Kul mat  

Kul mat er matlaging for barn og et tilbud 

som har vært svært populært her tidligere. I 

anledning jubileumsåret, kjører vi et 

seksukers kurs fra uke 14 (etter påskeferie) 

for elever fra 5.-7.trinn.  

Lærer: Vibeke Nilsen  

Tidspunkt for undervisning: mandager 17.00-20.00   

Kursavgift (inkluderer matvarer): kr 600,-  

Påmeldingsfrist: 26.3.21 (begrenset plass, første til mølla) 

 

Velkommen til kulturskolen! 
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