
Kulturskolan vill tacka för det gånga året. Våra elever, 
vår publik, våra partners och alla andra som gillar oss.
Här nedan ser ni vad vi producerat under 2011.

Kulturskolans Konserter och Föreställningar 2011

Januari:

Blue Bird läger i Haparanda med avslutande konsert, ca 15 elever deltog

Februari:
Alla hjärtans dag konsert med antidrogpjäs
Lärare från kulturskolan på turné i ungdomsjazzprojekt

Mars:
Rockkväll på stacken. Även kulturskolans dansare medverkade
Swedish Jazz celebration i Luleå med deltagande elever från kulturskolan
Stacken under markanden: Drama och Dans. "Gränslandet" dramaföreställning + dans.
Föreställningen"Gränslandet" för högstadiet på Hedskolan
Lärare på konsertturné i ungdomsjazzprojekt

April:
Circle of life 2 skolföreställningar + 1 offentlig
Dansens dag med framträdanden
Laponiakvällar Tallbackakolan med elever och lärare från Kulturskolan

Maj:
Musikal med kulturskolans kvällskör m.fl. Offentlig föreställning
Kulturskolans 25 års jubileum med massor av uppträdanden
Bra dagen på sjöparksskolan med elever från kulturskolan
Musikunderhållning kvinnodagen av Diana och Rebecca. Arrangör: Landsbygdsrådet. 
Musikunderhållning av Diana och Rebecca under en friskvårdsdag i Hakkas
Kvällskonsert Hakkas
7 st vårföreställningar för skolorna

Juni:
Midnigh sun shoppping med deltagande elever
Skolavslutningar på samtliga skolor som drivs av kulturskolan
Elever från Hedskolans förberedelseklass sjöng på nationaldagen
Sommarorkestern genomförde 15 spelningar
Rockgrupp uppträdde i samband med MIX Match, möte mellan kultur och näringsliv

Juli
Sommarorkestern genomförde  16 spelningar

Augusti
Sommarorkestern genomförde 16 spelningar

September

Oktober
26/10 kvällskonsert i Dokkas
27/10 kvällskonsert i Hakkas.
Dans och drama föreställning på Stacken (kulturcafé)
Sångkväll på stacken med körer och solister samt komp
Kördag med 2 st skolföreställningar Vamos Amigos
Sånggrupp på Odd Fellows 100-års jubileum

November
Flöjtgrupp spelade på PRO möte
Mimelever framträdde inför mångfaldskonferens Röda Korset
Kulturskolans julföreställning på Stacken på torget och i affärer
Två framträdanden under Top Mötet på Dundret
Dans och drillelever invigde snöyran på Torget.
Kör deltog i samband med Tomtarnas Vinterspel
Trumorkester i samband snöyrans freestyle invigning
Jazzgruppen spelade på måbradagen i november arrangerad av Coop Forum 
Sax och klarinettelever har genomfört klasskonserer för 3orna på Malmsta, Sjöparken Hedskolan 
och Tallbackaskolan

December
Avslutning för terminen med dans och dramaelever
3 st lucia konserter i Gällivare kyrka
Lucia på samtliga skolor som drivs av kulturskolan
Lucia framträdande på Metso x2 samt Ica kvantum
Lucia framträdande på LKAB
Musikcafé i Hakkas under julmarknaden
Julavslutningar på nästan samtliga skolor
Sångrupp som lucia på Druidernas Julfest


