Arr: Kulturförvaltningen i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen

Kulturprogram våren 2019
Här presenteras kulturprogrammet för förskolan och grundskolan
Alla elever i grundskolan i Hässleholms kommun är garanterade minst en kulturupplevelse varje
läsår. Skolföreställningarna och skolbion inom kulturgarantin genomförs i Hässleholm Kulturhus
och konstvisningarna ges på Wanås Konst. Platserna fördelas centralt och är kostnadsfria för
grundskolan. Kulturförvaltningen arrangerar och bekostar föreställningarna. Barn- och utbildningsförvaltningen samordnar transporterna. Barn- och utbildningsnämnden bekostar busstransporterna
för de kommunala skolorna.
Utbudet för förskolan och grundskolan är utvalt av kultursamordnargruppen som består av
kulturombud från förskolan och grundskolan samt kulturförvaltningens kulturutvecklare för barn
och unga. Kultursamordnargruppen åker på olika utbudsdagar tillsammans med referensgrupper
med elever för att se aktuellt scenkonstutbud. Kulturprogrammet sprids av kulturombudet på
förskolan och grundskolan.
Alla barn i förskoleåldern är välkomna till förskolans föreställningar. Kontakta kulturutvecklaren
för att boka platser.
För mer information kontakta kulturutvecklare barn och unga, Camilla Persson Thunberg
0451-26 71 04 / 0709-71 71 04 / camilla.persson@hassleholm.se
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Program
för förskola

POMPERIPOSSA – EN RIKTIGT GAMMAL TOSSA!
Musikalisk och interaktiv berättarteater.
”Det var en gång för många, många tusen år sen en förfärligt gammal trollpacka som hette
Pomperipossa. Det är icke precis något vackert namn, men ändå är det bra mycket vackrare, än vad
hon själv var.” Så börjar sagan om prinsessan Fifi och Prins Pipi som vandrar ute i skogen och hamnar vid
Pomperipossas hus. Den trollgalna häxan förvandlar de två barnen till hedersgästerna på
hennes stundande gåsamiddag. Just det, hon tänker äta upp dem!
Med rim och ramsor och glimten i ögat kastar Teater Trassel sig över och trasslar in sig i den klassiska sagan
om Pomperipossa med den långa näsan. Med lite hjälp av publiken och småfåglarna i skogen lyckas de för
det mesta lura häxan och nysta sig fram till ett lyckligt slut.
För åldrarna 3-5 år. Längd ca 35 minuter.

Föreställningen ges på biblioteksfilialerna. Biljetter bokas på respektive filial.
Mån 28/1 – Sösdala bibliotek kl. 9.30 och 10.30
Tis 29/1 – Vinslövs bibliotek kl. 9.00 och 10.00
Ons 30/1 – Tyringe bibliotek kl. 9.30 och 10.30
Tors 31/1 – Tyringe bibliotek kl. 9.30

Tis 12/2 – Bjärnums bibliotek kl. 9.30 och 10.30
Ons 13/2 – Vittsjö bibliotek kl. 9.30
Tors 14/2 – Hästveda bibliotek kl. 9.30 och 10.30

3

VÄSEN
Hässleholm Kulturhus - Vita salongen
Måndag-onsdag 1-3 april kl. 9.15 & 10.30
Ett barn är på väg hem till sin farmor. Mitt i skogen, på stigen där barnet promenerar, har ett märkligt väsen
från en annan värld plötsligt dykt upp och hindrar barnet från att ta sig vidare. Såväl barnet som väsendet
blir både överraskade och lite misstänksamma i mötet med den andre. Men så småningom kommer en
ömsesidig förståelse mellan de två vitt skilda varelserna att börja växa fram.
Teater 23 presenterar Väsen, en nyskriven föreställning som tar avstamp i vårt mänskliga behov av att förstå
vår omvärld och göra oss förstådda i den. Den unga publiken bjuds in till en magisk plats där både det
välkända, men också det obekanta och spektakulära ryms.
För åldrarna 3-5 år. Längd ca 45 min (inkl. efterföljande lekpass i scenografin). Läs mer på www.teater23.se.

Salto!-dagen
FLYG MIG TILL MÅNEN

Hässleholm Kulturhus - Blå salongen
Mån 4 februari kl. 10.00
I föreställningen Flyg Mig till Månen får gemenskap, acceptans och fantasi utgöra rymdskepp som tar oss
långt in i det okända, kanske ända upp till stjärnorna. Här blir våra drömmar till verklighet på överraskande
och spännande sätt. Finns gränser eller är de bara något vi hittar på? Vågar vi drömma och fortsätta skapa,
oavsett vad?
Flyg Mig till Månen ges av Memory Wax och speglar det stora i det lilla och uppmärksammar minnen,
detaljer och perspektiv som blivit bortgömda eller glömda. En poetiskt dansföreställning som på ett lekfullt
sätt närmar sig existensiella frågor.
För åldrarna 5-9 år. Föreställningen ingår inte i kulturgarantin. Det är fri entré och busskostnaden ingår.
Det finns ett begränsat antal platser. Platser bokas via e-post camilla.persson@hassleholm.se.
Längd ca 35 minuter.
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Program
för grundskola

Åk 1 och 2 - NATT PÅ KULTURSKOLAN
Hässleholm Kulturhus - Röda salongen
Tisdag, torsdag och fredag 26, 28 och 29 mars kl. 9.15 och 10.30
Vem vet vad som händer när natten sänker sig över kulturskolans lokaler? Mystiska saker verkar inträffa!
Vi måste nog försöka ta reda på mer... Skolföreställning med Kulturskolan. Längd 40 minuter.

Åk 5 - TITTA, KÄNN OCH LYSSNA!
Wanås Konst i Knislinge
Måndag-fredag 1-5 april kl. 9.15
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. Under en konstvisning
undersöker eleverna och pedagogerna konsten i parken. Hur gör man konst? Hur tolkar du konstverken?
Eleverna uppmuntras till att ta egna initiativ att undersöka det de ser. Längd 1,5 timme.
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Åk 3 - AGATHA - GRANNDETEKTIVEN
Hässleholm Kulturhus - Parkbiograferna
Måndag-torsdag 8-11 april kl. 9.15
Rätten att få vara sig själv står i centrum för den tecknade filmen Agatha – granndetektiven. Tioåriga AgathaChristine trotsar omgivningens förväntningar och krav, när hon väljer bort ”vänskapstrams”, drar på sig sin
deckarhatt och ger sig ut på tjuvjakt i grannskapet. Filmens stillsamma tempo och egensinniga bildspråk ger
plats för funderingar om självtvivel och självkänsla, om livet i familjen och hur tokigt det kan bli när man
dömer någon på förhand.
Regi: Karla von Bengtson. Sverige/Danmark 2017. Språk: Svensk dubbning och textning.
Längd ca 77 minuter. Filmhandledning: www.filminstitutet.se och www.filmiskolan.com

Åk 7 - ROMEO OCH JULIA
Hässleholm Kulturhus - Blå salongen
Onsdag-fredag 24-26 april kl. 10.00 och 12.30
En kärlek så stark att de glömmer allt annat omkring sig. För den bryter de alla regler. Om de inte får vara
med varandra är de villiga att dö - och de dör. En rafflande fartfylld enaktare full av improvisation och en
stor dos publikkontakt. Ett lustfyllt möte med en 400 år gammal pjäs lika relevant nu som då.
Av: William Shakespeare. Regi och bearbetning: Lasse Beischer. Producent: Teater Jaguar.
Längd ca 50 min. Läs mer på www.teaterjaguar.se.

OBS! Skolföreställningarna, skolbion och visningarna ingår i kulturgarantin och platserna fördelas
centralt. De datum och tider som klassen tilldelas kommer att läggas ut i gruppen KulturombudGrundskola-BUF i Office. Informationen sprids sedan vidare av kulturombudet på respektive skola.
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Information
FÖRSKOLA
Anmälan till föreställningarna gör du på den medföljande beställningsblanketten. En bokningsbekräftelse kommer att skickas tillbaka till den e-postadress som uppges på beställningsblanketten.
Platser till biblioteksfilialerna bokas på respektive filial. Föreställningarna är kostnadsfria, men det
finns ett begränsat antal platser.
GRUNDSKOLA
Under vårterminen gäller kulturgarantin årskurs 1, 2, 3, 5 och 7. Platserna fördelas centralt och
alla föreställningar/visningar är kostnadsfria. Barn- och utbildningsförvaltningen bekostar busstransporterna för de kommunala grundskolorna.
Samtliga grundskolor ska meddela följande senast den 21 januari till Pernilla Bengtsson,
pernilla.bengtsson@hassleholm.se:
1) Vilka dagar/tider som klasserna INTE kan komma. Detta gäller samtliga klasser, även de som går
till kulturhuset. Endast prao, studiedagar och obligatorisk simundervisning kan vi ta hänsyn till.
2) Antal elever i varje klass.
3) Antal medföljande lärare/pedagoger.
4) Om någon elev kommer att åka i annat fordon till skolföreställningarna. (Denna punkt gäller
endast de kommunala skolorna.)
Klassernas tilldelade datum och tider kommer att läggas ut i gruppen Kulturombud-Grundskola-BUF
i Office senare under vårterminen. De fristående skolorna får schemat via e-post. Kulturombudet
sprider schemat vidare till alla berörda lärare på respektive skola.
Särskolan kan fritt välja föreställningar ur hela utbudet. Sista anmälningsdag är den 21 januari.
Anmälan görs på den medföljande beställningsblanketten.
Det är inte tillåtet att fotografera eller filma med kamera/läsplatta/mobil under föreställningarna, om
inget annat uppges. Fotografering kan istället ske efter föreställningens slut. Tuggummi, godis, dricka,
snacks eller dylikt är inte tillåtet under skolbiovisningarna eller skolföreställningarna.

För mer information kontakta
Camilla Persson Thunberg
kulturutvecklare barn och unga
0451-26 71 04 / 0709-71 71 04
camilla.persson@hassleholm.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!

1. FÖRSTAHANDSVAL
Föreställning:_______________________________________________________________
Datum:____________________________________________________________________
Tid:______________________________________________________________________
2. ANDRAHANDSVAL
Föreställning:_______________________________________________________________
Datum:____________________________________________________________________
Tid:______________________________________________________________________
3.TREDJEHANDSVAL
Föreställning:_______________________________________________________________
Datum:____________________________________________________________________
Tid:______________________________________________________________________
4. FJÄRDEHANDSVAL
Föreställning:_______________________________________________________________
Datum:____________________________________________________________________
Tid:______________________________________________________________________
Antal barn/elever:______________________________
Antal pedagoger/lärare:__________________________
Ålder på barnen:_______________________________
Förskola/skola:________________________________
Avdelning/klass:________________________________
Kontaktperson:________________________________
Telefonnr:____________________________________
E-post:______________________________________
Skicka beställningen till: camilla.persson@hassleholm.se
För mer information kontakta kulturutvecklare barn och unga Camilla Persson Thunberg
0451-26 71 04 / 0709-71 71 04 / camilla.persson@hassleholm.se
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Biblioteken

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 kulturförvaltningen att
erbjuda aktiviteter för skollediga. 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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