Arr: Kulturförvaltningen i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen

Kulturprogram våren 2017
Hässleholm Kulturhus Biblioteksfilialerna
Här presenteras kulturprogrammet för förskolan och grundskolan
Alla elever i grundskolan i Hässleholms kommun är garanterade minst en kulturupplevelse varje
läsår. Skolföreställningarna inom kulturgarantin genomförs i Hässleholm Kulturhus. Platserna fördelas centralt och är kostnadsfria för grundskolan, liksom busstransporterna till och från kulturhuset.
Kulturförvaltningen arrangerar och bekostar föreställningarna. Barn- och utbildningsförvaltningen
samordnar transporterna. Barn- och utbildningsnämnden bekostar busstransporterna.
Utbudet för förskolan och grundskolan är utvalt av kultursamordnargruppen som består av
kulturombud från förskola, låg-, mellan- och högstadiet samt kulturförvaltningens kulturutvecklare
för barn och unga. Kultursamordnargruppen åker på olika utbudsdagar tillsammans med referensgrupper med elever för att se aktuellt scenkonstutbud. Kulturprogrammet finns hos kulturombudet
på din förskola och skola.
Alla barn i förskoleåldern är välkomna till förskolans föreställningar. Ring tel. 0451-26 71 04 för att
boka platser.
För mer information kontakta kulturutvecklare barn och unga, Camilla Persson Thunberg
0451-26 71 04 / 0709-71 71 04 / camilla.3.persson@hessleholm.se

Varmt välkomna!
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Program
för förskola

Tjena känslor! med Sexton Strängar (ålder fr. 4 år)
Hässleholm Kulturhus, Blå salongen
Vecka 18, torsdag-fredag 4-5 maj, kl. 9.15 och 10.30
Stråkkvartetten Sexton Strängar utforskar det här med känslor. Känslor som kommer, stannar kvar en
stund för att sedan försvinna eller bli till andra känslor. Med musiken som farkost slungas barnen ut på en
svängig och omväxlande känsloresa genom Vivaldi, visor, schlagerhits och filmmusik. Hur ser man ut när man
är riktigt, riktigt arg? Hur låter coolhet? Kan man vara glad inuti? Barnen får lyssna, sjunga med och själva ta
plats i denna föreställning som kan inspirera till vidare samtal om känslor och musik. Längd ca 30 minuter.

Föreställningen ges även på biblioteksfilialerna. Biljetter bokas på respektive filial.
Mån 30 januari – Tyringe kl. 9.30 och 10.30
Tis 31 januari – Vinslöv kl. 9.30 och 10.30
Ons 1 februari – Vittsjö kl. 9.30 och Sösdala kl. 14.00

Tors 2 februari – Hästveda kl. 9.30 och 10.30
Mån 27 feb – Tyringe 9.30 och Sösdala kl. 14.00
Tis 28 feb – Bjärnum kl. 9.30 och 10.30

Godnattstunden med Teater Allena (ålder 3-5 år)
Hässleholm Kulturhus - Blå salongen
Vecka 20, måndag-tisdag 15-16 maj kl. 9.15 &10.15

Godnattstunden handlar om att visa hänsyn, om saknaden över att bli lämnad av mamma och pappa men
också glädjen i att hitta morfar istället. En morfar som kan spela Skittunna, simma Gris-sim och som vet hur
man grillar en korv perfekt. Att inte alltid behöva vara stor utan också kunna få vara liten. Att en busig mus
med spring i benen också behöver kärlek.Varje sak som ska nattas har en egen liten historia att berätta för
oss. Längd ca 35 minuter.
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Salto!

för lågstadiet

Bokronden med
Embla dans & teater (6-9 år)
Hässleholm Kulturhus - Stadsbiblioteket
Vecka 6, måndag 6 februari, kl. 10.00
Gå på upptäcktsfärd i biblioteket! Embla dans &
teater presenterar Bokronden - en dansande hyllning
till böcker och läsandet.
Bland böcker och hyllor, mysiga fåtöljer och
skrivbordslampor går två entusiastiskt dansande
bibliotekarier sin bokrond. För en stund följer barnen
med på en upptäcktsfärd där de får se och höra saker
de aldrig tidigare stött på i biblioteket. Med sina fantasifulla upptåg skriver de dansande bibliotekarierna ett
nytt kapitel i Bibliotekets historia.
Bokronden är en interaktiv dansföreställning för barn
på bibliotek. Genom bokstäver, ord, böcker och dans
utforskar vi tillsammans biblioteket och även nya och
spännande former på hur vi kan läsa.
Längd ca 45 minuter.

Föreställningen ingår i Salto! som är en av Sveriges och Europas största dansfestivaler för en ung publik.
Salto är latin och betyder ”jag dansar!” Till den årliga Salto!-dagen i februari kommer dansarrangörer för
att se dansutbudet och sedan besluta vilka inköp som ska göras. Själva festivalen äger rum i oktober och då
turnerar de 130 - 150 dansproduktioner som arrangörerna har valt. Läs mer på www.dansstationen.nu
Arr: Dansstationen och Riksteatern Skåne.
Boka platser senast den 20 januari. Det är fri entré, men först till kvarn! Ring 0451-26 71 04 eller
skicka in beställningsblanketten (som finns på sidan 8). Skicka en intresseanmälan till:
camilla.3.persson@hessleholm.se
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Program
för grundskola

Åk 5 - ”Titta, känn och lyssna” på Wanås Konst
Längs med slingrande stigar under bokarnas trädkronor tar konsten på Wanås plats. Konsten, den vackra
naturen och platsens spännande historia utgör en unik grund för lärorika upplevelser. Det pedagogiska programmet utgår alltid från årets utställningar och genom visningarna vill pedagogerna ge barn och ungdomar
”nycklar” till samtidskonsten. Under en konstvisning undersöker eleverna och pedagogerna tillsammans
konsten i parken och i byggnaderna. Hur gör man konst? Hur tolkar du konstverken? Eleverna
uppmuntras till att ta egna initiativ att undersöka det de ser.
Visningen ingår i kulturgarantin och platserna fördelas centralt. De datum och tider som klassen tilldelas
kommer att läggas ut i kulturombudens forum på First Class i början av vårterminen.

OBS! Båda föreställningarna ingår i
kulturgarantin och platserna fördelas
centralt. De datum och tider som klassen
tilldelas kommer att läggas ut i kulturombudens forum på First Class i början
av vårterminen. Informationen sprids
sedan vidare av kulturombudet på
respektive skola.

Åk 1 & 2 - Skolföreställningar med Kulturskolan
Hässleholm Kulturhus, Röda salongen
Vecka 7, tisdag-torsdag 14-16 februari, kl. 9.15 & 10.30
Välkommen till Vilda Västern i en spännande föreställning med Kulturskolans lärare. Längd 40 minuter.
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Åk 3 - Skolbio “Havets sång”
Hässleholm Kulturhus, Parkbiograferna
Vecka 13, måndag-torsdag 27-30 mars, kl. 9.15
Havets sång (Song of the Sea) är berättelsen om Ben och hans lillasyster Saoirse och deras fantastiska resa fylld av myter och magi. Saoirse är en selkie, en varelse som både är säl och människa.
Hon har tappat sin röst och som den sista levande av sin art måste hon sjunga havets sång för att
rädda sitt folk från att gå under för alltid. Längd 94 minuter. Filmen är dubbad och med svensk text.
Regi: Tomm Moore. Irland 2014. Filmhandledning: www.sfi.se

Åk 7 - Kärlekens matsal med Månteatern
Hässleholm Kulturhus, Blå salongen
Vecka 14, tisdag-fredag 4-7 april, kl. 10.00 & 12.30
Roland är mattant i en matsal. En dag ringer hans pojkvän Bart och gör slut med honom och
världen slås i spillror för honom. Men sakta bygger han upp den igen, med hjälp av några elever som
är i matsalen som alla känner olika saker för varandra. Tillsammans skapar de ett kärleksalfabet, en
slags ordning att följa så att man lär sig förstå kärleken bättre. Men går det verkligen att förstå sig
på kärleken? Längd: 65 minuter.
Material för elever som inte har svenska som första språk går att ladda ner här:
http://manteatern.se/content/uploads/Synopsis-Kärlekens-matsal-lärarintroduktion.pdf
http://manteatern.se/content/uploads/Synopsis-Kärlekens-matsal-lätt-svenska.pdf
Läs gärna mer: http://manteatern.se/projekt/sprak/

OBS! Skolbion och skolföreställningarna ingår i kulturgarantin och platserna fördelas centralt.
De datum och tider som klassen tilldelas kommer att läggas ut i kulturombudens forum på First Class
i början av vårterminen. Informationen sprids sedan vidare av kulturombudet på respektive skola.
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Information
FÖRSKOLA
Anmälan till föreställningarna gör du på den medföljande beställningsblanketten. Sista anmälningsdagen till föreställningarna är den 28 februari. OBS! Platser till Tjena känslor på filialerna bokas på
respektive filial. (Den sista anmälningsdagen gäller inte där.) En bokningsbekräftelse kommer att
skickas tillbaka till den e-postadress som uppges på beställningsblanketten. Föreställningarna är kostnadsfria, men det finns ett begränsat antal platser.Vänligen sprid programmet till personalen på din
förskola!
För att föreställningarna ska bli så bra som möjligt är det viktigt att åldersgränserna hålls.
Det är inte tillåtet att fotografera eller filma med kamera/Ipad/mobil under föreställningarna.
Fotografering kan istället ske efter föreställningens slut.
GRUNDSKOLA
Samtliga elever i grundskolan är garanterade en kulturupplevelse under läsåret 2016/2017. Under
vårterminen gäller kulturgarantin årskurs 1, 2, 3, 5 och 7. Platserna fördelas centralt och
busstransporter ingår till och från visningarna och skolföreställningarna. Allt är kostnadsfritt
för grundskolorna.
OBS! Senast den 20 januari ska kulturombudet meddela Ann-Sofie Laursen (ann-sofie.laursen@
hessleholm.se) vilka dagar och tider som klasserna INTE kan komma. Detta gäller samtliga klasser,
även de klasser som inte har behov av busstransporter. Endast prao, studiedagar och
obligatorisk simundervisning har vi möjlighet att ta hänsyn till. När schemat är klart kan vi inte
göra några ändringar eller byten. Meddela även om det är någon elev som kommer att åka i annat
fordon till föreställningarna. Klassernas tilldelade datum och tider kommer att läggas ut i kulturombudens forum på First Class inför varje föreställning. Schemat sprids därefter vidare av kulturombudet till alla berörda lärare på respektive skola.
Särskolan kan fritt välja föreställningar ur hela utbudet. OBS! Boka platser på den medföljande
beställningsblanketten senast den 20 januari.
Det är inte tillåtet att fotografera eller filma med kamera/Ipad/mobil under föreställningarna, om
inget annat uppges. Fotografering kan istället ske efter föreställningens slut. Tuggummi, godis, dricka,
snacks eller dylikt är inte tillåtet på skolbiovisningarna eller föreställningarna.
Vänligen sprid kulturprogrammet till personalen på din skola! Tack!
För mer information kontakta
kulturutvecklaren barn och unga, Camilla Persson Thunberg
0451-26 71 04 / 0709-71 71 04 / camilla.3.persson@hessleholm.se
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Beställningsblankett
för förskola, dagbarnvårdare och särskola

Ange alla datum och tider som ni kan på blanketten. Var noga med att fylla i alla uppgifter!
Det går bra att fylla i direkt i formuläret.

1. FÖRSTAHANDSVAL
Föreställning:_______________________________________________________________
Datum:____________________________________________________________________
Tid:______________________________________________________________________
2. ANDRAHANDSVAL
Föreställning:_______________________________________________________________
Datum:____________________________________________________________________
Tid:______________________________________________________________________
3.TREDJEHANDSVAL
Föreställning:_______________________________________________________________
Datum:____________________________________________________________________
Tid:______________________________________________________________________
4. FJÄRDEHANDSVAL
Föreställning:_______________________________________________________________
Datum:____________________________________________________________________
Tid:______________________________________________________________________
Antal barn:______________________________
Antal pedagoger:__________________________
Ålder på barnen:__________________________
Förskola:________________________________
Avdelning:_______________________________
Kontaktperson:___________________________
Telefonnr:_______________________________
E-post/fax:_______________________________
Skicka beställningen till: camilla.3.persson@hessleholm.se (fax 0451 – 26 71 50)
För mer information kontakta kulturutvecklare Camilla Persson Thunberg
0451-26 71 04 / 0709-71 71 04 / camilla.3.persson@hessleholm.se
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Biblioteken och bokbussen
Hässleholms kommun har ett huvudbibliotek, sex filialbibliotek och en bokbuss. Öppettider och kontaktuppgifter hittar du på www.hassleholm.se och på Skåne Nordosts digitala SNOKAbibliotek
www.snokabibliotek.se.
Under vårvinterlovet kommer det att finnas aktiviteter för skollediga i Hässleholm Kulturhus, på
biblioteksfilialerna och Hovdala slott. Lovprogrammet kommer att finnas på www.hassleholmkulturhus.se.

Hovdala slott
Hovdala slott har en miljö som väcker fantasi och upptäckarlust. Lärare och elever är välkomna att besöka
slottet och dess omgivningar samt att ta hjälp av Hovdalas pedagoger. Kontakta personalen om ni planerar
ett besök - både om ni vill ta del av skolprogrammen eller om ni vill besöka Hovdala på egen hand. För mer
information och bokning: AnnMargret Lennartsson, tel. 0451-183 79, 0734-25 36 12, www.hovdala.se
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