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Et tæt samarbejde mellem Urbanskolen, Esbjerg Kulturskole og Esbjerg Kommune sikrer
dig optimale betingelser for at kombinere skolegang og kunstnerisk udfoldelse på højt
niveau inden for musik, teater, billedkunst eller moderne dans/ballet i 7.-9. klasse.

KULTURTALENTKLASSEN
Hvad får du som elev i
KulturTalentklassen?
Som elev i KulturTalentklassen vil du indgå i et unikt,
kreativt miljø omgivet af klassekammerater, der ligesom
dig selv, brænder for det kreative inden for en af
kunstarterne musik, teater, billedkunst eller moderne
dans/ballet.
Du vil her erfare, hvad det betyder, når ligesindede,
kreative unge mennesker indgår i et fælles inspirerende
miljø i samarbejde med engagerede lærer og
topprofessionelle kunstnere og instruktører.
Ud over de obligatoriske skolefag vil du her, sammen
og på tværs af de kunstneriske fag, som en del af skoleugen, få 2 kreative fordybelseslektioner samt 2 lektioners
koncentreret undervisning/fordybelse inden for din egen
kunstart. Herudover vil du indgå i projekter, hvor du
arbejder på tværs af kunstarterne, ligesom du vil indgå
i partnerskaber med kommunens kulturinstitutioner.
Det er vores ambition at arbejde for, at du tilknyttes
en personlig mentor, som understøtter og inspirerer
dig i udviklingen af dit kreative talent. Mentorerne
er frivillige, og søges blandt professionelt udøvende
kunstnere, studerende og nyuddannede.

Mentorordning

Undervisningssted
Al skolefaglig undervisning
og al kunstfaglig undervisning
som med fordel kan foregå i skolen,
finder sted på Rørkjærskolen
En del af den kunstfaglige undervisning
vil foregå på Esbjerg Kulturskole.
Man skal derfor kunne transportere sig
mellem skolen og Kulturskolen
(cykel, løbehjul eller andet).

Vi arbejder for, at alle elever
tilknyttes en personlig mentor, som
understøtter og inspirerer eleven, således
at man på alle måder får de bedst mulige
betingelser for at udvikle sit talent.
Disse mentorer vil være frivillige både
inden- og udenbys, og søges blandt
professionelle udøvere eller
videnspersoner indenfor de
enkelte kunstarter.

Indhold
De kunstfaglige timer afvikles som
valgfag samt understøttende undervisning. I skolens obligatoriske skolefag tilstræbes en toning i forhold til
kultur og kreativitet, når det faglige
indhold tillader det.
Nedenstående kunstfaglige undervisning sker i samarbejde mellem lærere
fra Urbanskolen og Kulturskolen.

FÆLLESFAG
a) Fælles kreative fordybelsesfag
(2 lektioner/ugentligt.):
• Temaundervisning i moduler
b) Kreativt fællesprojekt
(én uge pr. skoleår):
VISNINGER
4 gange årligt er der visninger med
specifikke emner. Visningerne er
en evaluering af en periode med
undervisning, som har haft et særligt
fokus.Visningerne er for andre elever,
familie, venner og mentorer og
foregår typisk i skolens Samlingssal.

Optagelse
Alle kommunens unge i
kommende 7.-9. klasse kan søge
optagelse i KulturTalentklassen.
Alle optagelsessamtaler vil foregå
på Rørkjærskolen i foråret.
Typisk i marts og april.

Samarbejdspartnere
Vi vil indgå i partnerskaber med kommunens kulturinstitutioner, således at du som elev i
KulturTalentklassen vil få særlige oplevelser og muligheder i samarbejde med disse.
• Musikhuset Esbjerg • Tobakken • Esbjerg Kunstmuseum • Esbjerg Ensemble(klassisk)
• Game StreetMekka • Mungo Park, Kolding • Musicalakademiet, Fredericia • Syddanske Museer
• Bora Bora, Aarhus • Den Ny Opera • EKKO • Syddansk Musikkonservatorium

