KULTURPROGRAM
FÖRSKOLA & SKOLA
HÖSTEN 2016

Arr: Kulturförvaltningen i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen

Kulturprogram hösten 2016
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
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Program
för förskola

Hässleholm Kulturhus - Blå salongen

Polar Bear med MYKA/My Grönholdt
Vecka 42: Måndag 17 oktober, kl. 9.15 & 10.30. Ålder fr 4 år. Längd ca 40 min.

En magisk dansföreställning om isbjörnar. Arktis smälter, isen försvinner. Var ska isbjörnarna bo i framtiden?
Kryp in till isbjörnens hem och upplev en magisk värld av snö, is, hav, norrsken, elektronisk musik och vild
isbjörnsdans. Polar Bear är en unik och sensorisk helhetsupplevelse, som förmedlar hoppet om vår framtid.
Koreografi: MYKA/My Grönholdt, www.myka.dk/p/polar-bear.html. Längd ca 40 min. inkl. interaktiv snöfest.
OBS! Boka platser på den bifogade blanketten senast den 1 september. Trailer: vimeo.com/78102968

Biblioteksfilialerna

Sagan om Vanten med Friscenkonst
Ålder 3-6 år. Längd ca 30 minuter.

Finns det hjärterum så finns det stjärterum och i en vante kan alla samsas och få plats.
Sagan om Vanten är en folksaga från Ukraina som handlar om den borttappade vanten
som blir till ett ombonat hem för alla som går förbi. Den handlar också om gästfrihet
och anpassning till allas våra olikheter. Sagan berättas av Ann-Karin Sersam till musik av
Rolf Sersam. OBS! Biljetter bokas på respektive filial.
Vecka 47
Tisdag 22 november, kl. 9.30 &10.30 - TYRINGE
Onsdag 23 november, kl. 9.30 TYRINGE
Onsdag 23 november, kl.14.00 – SÖSDALA
Torsdag 24 november, kl. 9.30 & 10.30 – HÄSTVEDA

Vecka 48
Måndag 28 november, kl. 9.30 & 10.30 - VINSLÖV
Tisdag 29 november, kl. 9.30 & 10.30 – BJÄRNUM
Onsdag 30 november, kl. 9.30 & 10.30 - VITTSJÖ
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Hässleholm Kulturhus - Röda salongen

...när vi lyser för varandra... med
Kollaborativet
Vecka 49: Onsdag-fredag 7-9 december, kl. 9.15 & 10.30.
För förskolan, 2-5 år samt teckenspråkiga förskoleklasser.
Längd ca 40 minuter. Längd inkl. inledande och avslutande samtal
max 1 tim.
…när vi lyser för varandra… är ett scenkonstnärligt projekt som syftar
till att synliggöra svenskt teckenspråk, stärka teckenspråkiga barns delaktighet i kulturlivet samt att utveckla nya former för möten mellan förskola/skola och det professionella kulturlivet. Projektet planeras att pågå
under tre år fr.o.m. hösten 2015.
Projektets första år genomfördes i samarbete med teckenspråkiga barn
och pedagoger på Motettens förskola i Malmö. I en undersökande process
bestående av möten mellan kroppar, rum, material, ljus och ljud arbetades en föreställning med workshops fram riktade till både teckenspråkiga
och hörande barn, pedagoger och föräldrar. Föreställningen hade premiär
15/11, 2015 och har spridits till ett stort antal förskolor i Skåne och
Stockholm samt spelats offentligt i Lund, Malmö, Bromölla och på Unga
Klara i Stockholm.
Kollaborativet har även arrangerat en inspirationsdag för pedagoger i
samarbete med Kulturförvaltningen/Barnkulturenheten i Malmö samt
deltagit i en rad andra seminariesammanhang för att sprida de erfarenheter som gjorts genom projektet. Läs mer om projektets syfte och mål
på www.arvsfonden.se/projekt/nar-vi-lyser-for-varandra
Boka platser senast den 1 september.
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HUFF

Hässleholms Ungars FilmFestival
Vecka 46: tisdag-torsdag 15-17 november
OBS! Boka platser senast den 1/9.

Tisdag 15 november kl. 9.15

Bajsfilmen –
Dolores och Gunellens värld
Rek. fr. 5 år. Längd 45 minuter.

En animerad film fritt efter Pernilla Stalfelts underfundiga och filosofiska böcker om livet, kärlek,
hår, döden, skräck och bajs.
Dolores och Gunellen är väldigt olika. Ändå är de
bästa vänner och bor tillsammans. En dag bestämmer sig Gunellen för att resa ut i världen. Dolores vill inte vara kvar ensam, så för att Gunellen
ska stanna kvar berättar hon allt hon vet om hår
och bajs, döden, livet och kärleken. Men allt det
här kanske bara gör Gunellen ännu mer nyfiken
på att resa ut i världen?
Se trailer: www.folketsbio.se/film/bajsfilmen-doloresoch-gunellens-varld

Tisdag 15 november kl. 10.15

Rita och krokodil
Rek. 3-4 år. Längd 30 minuter.

Rita är fyra år och har ett ovanligt husdjur
– en krokodil! Krokodil är jättesnäll, men
busig. Rita och krokodilen är i skogen och
letar svamp, de fiskar, går på zoo, campar och
bekantar sig med en igelkott. Filmen visas med
svenskt tal. Läs mer: www.folketsbio.se/film/ritaoch-krokodil
Se trailer:
www.youtube.com/watch?v=l4mS47uo43E
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Onsdag 16 november kl. 9.15

Imse och Vimse /
Elsa och godnattsagorna
Rek. 2-4 år. Längd 35 minuter.
Imse och Vimse är två spindlar. Imse får syn på en söt
flugflicka som han gärna vill äta upp. Men hon blir räddad av
Vimse för han blir istället lite kär.
Elsa och godnattsagorna. Elsa har svårt att somna efter
att pappa har sagt gonatt. När pappa har lämnat barnkammaren kommer Elsas gosedjur till liv och kan berätta ännu
fler godnattsagor. Bygger på en bok av Martin Olczak.
Se trailer: www.folketsbio.se/film/imse-och-vimse-elsa-och-godnattsagorna

Onsdag 16 november kl. 10.15

Lea och skogspiraterna
Rek. från 4 år. Längd 29 minuter.

När Leas lillebror försvinner i skogen måste hon trotsa sin
rädsla för skogen och bege sig ut för att leta efter honom. Hon
träffar kapten Bik, en liten maskliknande varelse som påstår sig
vara en skogspirat med en armé på tusen pirater.Vik och Dot,
de två andra piraterna, upprätthåller kaptenens illusion om att
vara många, genom att förflytta sig snabbt när han räknar dem.
Lea och skogspiraterna är ett roligt äventyr som utspelas i den
magiska nordiska skogen.
Se trailer: www.folketsbio.se/film/lea-och-skogspiraterna

Torsdag 17 november kl. 9.15

Molly Monster och äggmysteriet
Rek. från 4 år. Längd 72 minuter.

Ett nytt filmäventyr för de minsta med det lyckliga lilla monstret Molly. Molly Monster bor med sin mamma och pappa
och leker som vanligt med sin kompis Edison när mamman
plötsligt en dag kläcker ett ägg. Edison blir svartsjuk och
tycker att Molly bryr sig alldeles för mycket om ägget. När det
är dags för mamma och pappa att åka till Äggön för att kläcka
ägget får inte Molly följa med. Hon är för liten! När de dessutom glömmer Mollys present beger hon sig på egen hand mot
Äggön, med sällskap av en högst motvillig Edison.
Se trailer: www.folketsbio.se/film/molly-monster-och-aggmysteriet
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Program
för grundskola

Hässleholm Kulturhus - Röda salongen

Sand Forvirring/True confusion med
ZeBU & Teater Minsk
Åk 8 – v. 38, onsdag-torsdag 21-22 september, kl.
10.00 & 12.30

I Sand Forvirring sættes det subjektive i spil gennem mødet mellem to mennesker, og vi ser, at selv sandheder afhænger af, hvordan
de opleves. Forestillingen er en musisk kropslig fortælling om mennesker og sandheder. Längd ca 40 min.
Länk till trailer, lärarhandledning: www.zebu.nu/turne/sand-forvirring

Hässleholm Kulturhus - Parkbiograferna

Skolbio - Trevligt folk
Åk 9 – v. 39, måndag-tisdag 26-27 september &
torsdag-fredag 29-30 september, kl. 9.15

Det här är filmen om hur man i Borlänge tog tjuren vid
hornen och beslöt sig för att göra något åt de främlingsfientliga stämningar som märktes i staden. Tillsammans med
stadens unga somaliska män bildades ett somaliskt landslag i bandy. Det var ett positivt grepp som gav eko i
världen och som fick många att tänka om och tänka nytt kring invandring, främlingskap och medmänsklighet.
Och tanken med filmen är förstås att den ska få samma effekt! Regi: Karin af Klintberg & Anders Helgeson,
Sverige 2015. Längd 96 min. Filmhandledning: www.filminstitutet.se
Trailer: www.youtube.com/watch?v=aA1QN2Zi1ho

Hässleholm Kulturhus - Blå salongen

Polar Bear med MYKA/My Grönholdt
Åk 4 - v 41, måndag-fredag 10-14 oktober, kl. 9.15 & 10.30.

En magisk dansföreställning om isbjörnar. Arktis smälter, isen försvinner. Var ska
isbjörnarna bo i framtiden? Kryp in till isbjörnens hem och upplev en magisk
värld av snö, is, hav, norrsken, elektronisk musik och vild isbjörnsdans. Polar Bear
är en unik och sensorisk helhetsupplevelse, som förmedlar hoppet om vår framtid. Koreografi: MYKA/My Grönholdt, www.myka.dk/p/polar-bear.html.
Längd ca 40 min. inkl. interaktiv snöfest.
Trailer: vimeo.com/78102968

7

Hässleholm Kulturhus - Parkbiograferna

Skolbio - Max Minsky och jag
Åk 6 – v. 43, tisdag-fredag 25-28 oktober, kl. 9.15

Trettonåriga Nelly Edelmeister har huvudet bland stjärnorna och fötterna på jorden. Som blivande vetenskapskvinna är hon skeptisk till att genomgå den bat mitzva hennes mamma tjatar om. Hon vill hellre
försöka ta sig in i skollaget i basket och därmed få chansen att möta astronomiälskaren, prinsen av Luxemburg. Max Minsky och jag är en charmig och varm coming of age-film om att veta vad en vill och genomdriva sina föresatser. Med visuell fantasi fångar den tonårens längtan efter en egen plats i tillvaron och ett
eget universum där man kan vara sig själv. Regi Anne Justice, Tyskland 2007. Längd 94 min. Filmen är textad
på svenska. Filmhandledning: www.filminstitutet.se

Trailer: www.youtube.com/watch?v=gu5Qf3vdN6w

Hässleholm Kulturhus - Blå / Röda salongen

Kaninkraschen med Teater 23
F-klass – v. 47, onsdag-fredag 23-25 november, kl. 9.30 & 10.45
v. 49, måndag-tisdag 5-6 december, kl. 9.30 & 10.45 (måndag end. kl. 10.45)

Agata har hittat sin drömleksak. Ett stort vitt flygplan som skiner och blänker när det far genom luften. Det
är bara det att flygplanet inte är hennes, utan tillhör hennes bästa kompis Adamas. Så när Agata bestämmer sig för att låna planet och ta hem det gör hon det utan att fråga om lov. När flygplanet råkar ut för en
riktig krasch kan inget klister och tejp i världen mildra Agatas dåliga samvete. Och det blir inte bättre av
att Adamas är ledsen och vill ha sitt plan tillbaka. Den ende som tar hela situationen med ro är Boris, som
istället är upptagen med sin nya stora vita kanin i som han har fått i present. En kanin som visserligen ingen
hittills har sett skymten av... Hur gör man för att försonas med sin bästa vän, när denne är så ledsen för det
man gjort men inte menade att göra? Kaninkraschen är en en nyskriven föreställning full av drömmar och
längtan. Längd ca 35 min. Länk till reportage och pyssel: www.teater23.se.
Trailer: www.youtube.com/watch?v=MmcguYVWg0U

OBS! Skolbion och skolföreställningen 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 höstterminen. 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 1 september. OBS! Platser till Sagan om Vanten bokas på respektive filial. En bokningsbekräftelse kommer att skickas tillbaka till den e-postadress som uppges på
beställningsblanketten. Föreställningarna är kostnadsfria, men det finns ett begränsat antal platser.
SPRID programmet till personalen på din förskola!
GRUNDSKOLA
Samtliga elever i grundskolan är garanterade en kulturupplevelse under läsåret 2016/2017. Under
höstterminen gäller kulturgarantin F-klasserna och årskurs 4, 6, 8 och 9. Platserna fördelas centralt
och busstransporter ingår till och från skolföreställningarna. Föreställningarna och transporterna är
kostnadsfria för grundskolorna.
OBS! Senast den 22 augusti 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 22 augusti.
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!

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 nya digitala SNOKAbibliotek
www.snokabibliotek.se.
Under höstlovet kommer det att finnas aktiviteter för skollediga i Hässleholm Kulturhus och på biblioteksfilialerna. 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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