
        

Kulturskolan Sundbyberg 

Kurser & priser 2023

KULTURSKOLAN
SEKTORN FÖR KULTUR OCH FRITID
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Dans (4–19 år) 
Barndans    Dansmix    Dancejam    Balett  
Streetdance    Jazzdans    Commecial jazz
Hel termin (12 lektioner, 40–50 minuter)  550 kronor
Hel termin (12 lektioner, 75–90 minuter)   850 kronor
Halv termin (5 lektioner, 40–50 minuter) 275 kronor
Halv termin (5 lektioner, 75–90 minuter) 425 kronor

Cirkus (6–19 år)
Hel termin (12 lektioner) 850 kronor

Bild och  form (8–19 år)
Hel termin (12 lektioner) 850 kronor

Textil och design (9–15 år) 
Hel termin (12 lektioner) gratis  
(endast för boende i Sundbyberg)

Musik (6–19 år) 
Blåsinstrument    Stråkinstrument    Piano och 
keyboard    Sång och kör    Orkester och ensemble 
Trummor och slagverk    Gitarr, elgitarr och elbas 
Hel termin (12 lektioner, 20–40 minuter) 850 kronor
Halv termin (5 lektioner, 20–40 minuter) 425 kronor
Ensemble/orkester/kör 550 kronor (gratis om du även  
deltar i en annan kurs i musik/sång)
Mål och drömmar, avancerat program, 2.000 kronor
Hyra av instrument hel termin, 350 kronor

Teater (7 år och uppåt)

Hel termin (12 lektioner, 60 minuter) 550 kronor
Hel termin (12 lektioner, 90 minuter) 850 kronor
Hel termin (12 lektioner, 120 minuter) 1.100 kronor

 Aggregat – för dig mellan 15 och 25 år
Aggregats öppna verksamhet är gratis, men ibland 
tillkommer en avgift för material.
Kurser där material ingår, 200–450 kronor

Fredagsfunk
Gratis

Bor du i annan en kommun?
Om det finns platser kvar är även barn från andra 
kommuner välkomna, men då gäller en högre av-
gift. Det gäller dig som både bor och går i skola i 
en annan kommun, men även dig som går i sko-
lan i Sundbyberg, men bor i en annan kommun.

För elever som bor i en annan kommun är kostnaden 
för hel termin 3.100 kronor, oavsett grundkostnad.

För elever som går i skola i Sundbyberg, men bor i 
en annan kommun, är motsvarande kostnad 1.500 
kronor.

Inkomstanpassade avgifter
Hushåll i Sundbyberg med en sammanlagd taxerad 
inkomst som är 5 prisbasbelopp om året eller mindre 
(2022 är det 241. 500 kr), kan betala halva avgiften. 

För hushåll som har, eller har haft,  försörjningsstöd 
eller etableringsstöd i minst sex månader är deltag-
ande i kurserna gratis. 
 
Kontakt: Anna Harder 
anna.harder@sundbyberg.se

Hela kursutbudet finns på sundbyberg.se 
Där kan du också anmäla dig och hitta mer 
information.


