
   
 

   
 

                   

 

UTH – Unge talenter Haugalandet  
  
Endelig får vi et solid fordypningstilbud for kulturskoleelever på 
Haugalandet!  
  
UTH er en mulighet for kulturskoleelever fra Karmøy, Haugesund og Tysvær til å gå i 
dybden på faget sitt.  Tilbudet er for elever på musikk, teater og dans fra ca.13 år.  
I løpet av skoleåret vil elevene være med på flere lørdagssamlinger i lokalene til 
Skeisvang VGS i Haugesund. Der vil du møte medelever fra egen og andre kulturskoler 
og få nye utfordringer under ledelse av dyktige instruktører.  Egen fremvisning i mai. 
  
Datoene for skoleåret 2022-2023 er: 19.11 og 10.12 før jul. En samling i januar – dato 
ikke satt, 11.03 og 06.05/07.05. Tid: klokken 10.00-14.00.  
 
UTH Musikk: Koordinator er Marianne Larsen for klassisk musikk og Christian Larsen 
for rytmisk musikk. Deltagerne på musikk, får i tillegg til samlingene på Skeisvang, 
utvidet undervisning på sin kulturskole.  Fokus vil være samspill. 
 

UTH Teater: Koordinator er Morten Joachim v/Haugesund teater. Teaterelevene får sin 
undervisning i regi av Haugesund teater. Her blir det undervisning torsdag, fredag og 
lørdag, i forbindelse med lørdagssamlingene. Altså sentrert rundt de helgene som er 
nevnt over.  Se egen beskrivelse av teatertilbudet på side 3. 
 

UTH Dans:  Koordinator er Beate Jønsson fra Karmøy kulturskole. Vi lager ett 
dansekompani på tvers av kulturskolene. Lørdagssamlingene er varierte, og har f.eks 
fokus på enkelte dansegenre, koreografi eller utforming. Det vil være innslag av ulike 
dansepedagoger på samlingene.    
 

 

https://nokarmoy.speedadmin.dk/registration#/course/129
https://nokarmoy.speedadmin.dk/registration#/course/130
https://nokarmoy.speedadmin.dk/registration#/course/131


   
 

   
 

 
 

 
 

Hva kreves for å bli med?  
Det er lærerne i kulturskolene som sammen med elevene og foresatte, avgjør om 
tilbudet kan være aktuelt.  De elevene som blir med må være villige til å yte litt ekstra, i 
form av tidsbruk, øving og forberedelser hjemme. Samlingene på Skeisvang er 
obligatoriske.   
 

Hva får du igjen som elev?  
Du blir kjent med andre elever på Haugalandet, du får møte og jobbe med dyktige 
kulturskolelærere, lærere fra Skeisvang, instruktører fra Haugesund teater, musikere i 
Munor og andre. Du får god anledning til å utvikle deg selv som utøver innen ditt fag og 
kanskje finne  ut om du ønsker å videre på MDD etter ungdomsskolen.  
 

Koster det noe?  
UTH koster ikke noe ekstra. Du betaler kun for vanlig kulturskoleplass. 
  
  
Påmelding innen 16.9 til lærer eller via kulturskole.karmoy.kommune.no 

 
 
 
UTH drives av kulturskolene i Karmøy, Haugesund og Tysvær, MDD på Skeisvang VGS, Haugesund Teater og Munor.  

 
 
 
 
 

http://kulturskole.karmoy.kommune.no/


   
 

   
 

 

 

Velkommen til Improskolen!  

 

Improskolen er Unge talenter Haugalandets (UTH) satsning på teater i regi av 

Haugesund teater. 

På Improskolen får du utviklet din kompetanse innen improvisert teater og teatersport. 

Gjennom å delta vil du få flere verktøy som skuespiller. Det viktigste suksesskriteriet for 

teaterimprovisasjon er trygghet og lek. Øvelsene som brukes i kurset vil derfor i størst 

mulig grad søke å finne mestring og glede i gruppen, og hos den enkelte. 

For deg som er spesielt interessert, vil det være mulig å bli med på Haugesund 

teater/HAUTS profesjonelle øvinger på tirsdager før IMPRO. Dette vil eventuelt avtales 

direkte med deg. 

Gjennomføring: Improskolen blir ledet av profesjonelle skuespillere og improvisatører 

med pedagogisk kompetanse. Samlingene foregår på Haugesund teater torsdag og 

fredag (kveld). Lørdag formiddag er teater sammen med musikk og dans på Skeisvang. 

Datoene står i den generelle informasjonen om UTH. 

Dersom du melder deg på, forplikter du deg til å bli med på alle samlingene. Det er gratis 

å gå på Improskolen så lenge du er elev ved en av kulturskolene. 

 

 


