Arr: Kulturförvaltningen i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen

Kulturprogram hösten 2018
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 förskolan, 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 förskolan och i 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

KURR med Bugaku
En sång har tappats bort. Äventyraren Bugaku ger sig ut för att leta rätt på den borttappade sången.
Ledtrådarna finns i rytmer och röster som gömmer sig på oväntade ställen i kroppen. I mötet med den
digitala hunden, den försiktiga fisken, det rytande lejonet och den flyktiga fågeln växer sången fram.
KURR med Bugaku är en rytmisk dansfabel för barn i åldrarna 2,5-5 år.
Kurr vill uppmärksamma hur rörelse, rytm och ljud kan bli kreativa verktyg i arbetet med små barns språkutveckling och identitet. De olika miljöerna och djuren som Bugaku möter gestaltas av en dansare. Successivt byggs ett
groove upp och bildar en sång tillsammans med publiken. KURR med Bugaku är en medryckande och interaktiv
dans- och musikupplevelse. Föreställningen uppmuntrar små barn att lyssna till sig själv och sätta ljud och rörelse
på de stora känslorna.
Längd ca 45 minuter (30 minuter föreställning och 15 minuter ateljé där barnen får teckna).
Koreografi/performance Emma Ribbing.
Föreställningen ingår i dansfestivalen Salto!

Hässleholm Kulturhus

Biblioteksfilialerna

Vecka 42 - Torsdag 18 okt, kl. 9.15 & 10.30
Plats: Blå salongen, våning 2
Biljetter bokas på beställningsblanketten

måndag 8 okt – Tyringe kl. 9.30 och Sösdala kl. 14.00
tisdag 9 okt – Bjärnum kl. 9.30 och 10.45
onsdag 10 okt – Tyringe kl. 9.30 och 10.45
torsdag 11 okt – Hästveda kl. 9.30 och 10.45
tisdag 16 okt – Vinslöv 9.30 och 10.45
onsdag 17 okt – Vittsjö kl. 9.30 och Sösdala kl. 14.00
Biljetter till filialerna bokas på respektive filial.
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HUFF

Hässleholms Ungars FilmFestival
Vecka 45, tisdag-torsdag 6-8 november
Rek. ålder fr. 3 år om inget annat anges.

Tisdag 6 november kl. 9.15

Tisdag 6 november kl. 10.15

Molly Monster

Ville och Vilda Kanin
Jag och girafferna

Molly Monster är ett litet monster som bor i monsterland med sina monsterföräldrar och sin bästa vän
Edison, som är en mekanisk leksak. Mollys uppförande
är inte så monsterlikt som hennes föräldrar förväntat
sig, men det gör inte så mycket för de inser att hon
kommer att växa upp ändå, eller kanske inte, vilket de
också tycker är helt okej. Molly bryr sig inte särskilt
hon heller, för hon har fullt upp med undersöka vad
det innebär att vara ett monster i en monstruös värld.
www.folketsbio.se/film/molly-monster
Längd 40 minuter

Ville Kanin bor i sin bur på en gård. En dag rymmer
han. I skogen träffar han Vilda Kanin som plåstrar
om en sårad hare.Ville och Vilda plockar lingon och
svamp. En gammal kråka skrämmer slag på Ville men
riktigt farligt blir det först när Vilda nästan blir tagen
av en rovfågel. Haren, musen, igelkotten, mullvaden
och hackspetten ställer till kaos i Vildas håla.Ville vill
hem, men upptäcker att han inte längre kan återvända
till gården och att det är hos Vilda han egentligen hör
hemma. (29 min)
Jag och Girafferna - En liten ensam flicka hittar sällskap i sina fantasidjur. Men djuren, två fnittriga giraffer
och en väldigt slö krokodil, är inte helt lätt att tas med.
(7 min)
www.folketsbio.se/film/ville-och-vilda-kanin
Längd 36 minuter
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Onsdag 7 november kl. 9.15

Torsdag 8 november kl. 9.15

Mullvadens stora äventyr

Räkna med Pino

Följ med den påhittiga och alltid lika pigga Mullvaden på
äventyr tillsammans med hans kamrater bland djuren i
skogen, bland annat en mus, en igelkott och en kanin.
Klassisk animation som spritt glädje i generationer.
Rek. för de allra minsta.
www.folketsbio.se/film/mullvadens-stora-aventyr
Längd 35 minuter

Du kan alltid räkna med Pino! Följ med nallen
Pino och hans vänner på spännande och roliga
upptåg i sex filmer för de yngsta. Rek 2-3 år.
www.folketsbio.se/film/rakna-med-pino
Längd 27 minuter

Torsdag 8 november kl. 10.15

Kom Ketchup så går vi
Onsdag 7 november kl. 10.15

Flyg sa Alfons
Tre nya historier om Alfons Åberg, där hans pappa
har stor del. Alfons vill gärna vara som pappa, vuxen
och allvarsam. Men så glömmer Alfons sig och börjar
leka istället. Pappan får vara med och möter utmaningar som att vara en bra pappa, ordna födelsedagskalas,
våga leka flyglekar och mer. Avsnitten heter Flyg! sa
Alfons Åberg, Hurra för pappa Åberg och Skratta
lagom sa pappa Åberg.
www.folketsbio.se/film/flyg-sa-alfons-aberg
Längd 40 minuter
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En blandning av älskade barnböcker som Bu och
Bä av Lena och Olof Landström, Stefan Sundström
som sjunger om en groda, och kändisar från Bolibompa som Jack och Pedro och Kom Ketchup så
går vi.
www.folketsbio.se/film/kom-ketchup-sa-gar-vi
Längd 35 minuter

Program
för grundskola

Åk 8 - Hoppet, för jag dog inte
Hässleholm Kulturhus - Blå salongen
Vecka 43 - Måndag-torsdag 22-25 okt
kl. 9.30 och 12.30
”Allt hände plötsligt
– Det är inte tryggt här, sa mamma
Jag var liten och skickades bort
Jag bara hängde med, vågade inte fråga
Jag visste inte Europa fanns
Jag var i min egen värld och det var mörkt
– Ser ni den lampan? Paddla mot den!
Jag hade inte gjort det för hundra miljoner
Men jag fick inte välja
Och jag dog inte”
Vi möts på nyheterna, på bussen, i skolan. Barn som har flytt ensamma har en historia att berätta: om en barndom som inte fick fortsätta, om krig och flykt. Nu är deras historier en del av vår gemensamma historia.
Pantomimteatern har lyssnat till några av berättelserna. De handlar om lyckan över ett par nya sneakers, om
längtan efter familjen och kompisarna, om bottenlös rädsla och ensamhet. Men förunderligt nog också om ett
hopp som vägrar dö. Pantomimteatern vill ge röst åt några av de här barnens erfarenheter i en ordlös och
visuell, fartfylld föreställning. Tre skådespelare och en sinnrik scenbild med mycket musik, tar oss med på en
resa. Lärarmaterial finns på https://panominteatern.se/hoppet. Längd ca 50 min.
Pantomimteatern, www.pantomimteatern.se

Åk 4 - Snövit
Hässleholm Kulturhus - Röda salongen
Vecka 46 - Måndag-tisdag 12-13 november, kl. 9.15 och 12.15
Här får vi möta inte bara Snövit, Prinsen och Styvmorsan. Persongalleriet
är ju utökat med den frodiga Tant Svea, Allt-i-allon Kluck, en rock & rolldoftande fé och de där sju som inte trivdes i stan utan bosatte sig i skogen och
kallar sig Sköna Sjuan. Spegeln och dess sanningar spelar givetvis en central
roll och visst älskar vi Snövit och visst hatar vi Styvmodern. Det är ju hon
som är skurken.
Längd ca 70 min. Big Wind, www.bigwind.se.
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F-klass - Pladask
Hässleholm Kulturhus - Blå salongen
Vecka 47 - Måndag-torsdag 19-22 november,
kl. 9.15 och 10.30
Pladask berättar om Uno, en ung person som har en
märklig dag. Hur han än gör, kan han inte hänga sin hatt
på kroken, den hamnar alltid på golvet. Han har målat en
fisk, men den har hoppat ut ur tavlan, och simmar runt i
rummet. Hans mamma håller på med någon skatt i sin
dator. När Uno råkar spilla vatten från sitt måleri-projekt, skickar mamman ut honom för att leka i regnet.
Där hoppar Uno i en vattenpöl, och hamnar plötsligt i en värld av sjögräs, maneter och bläckfiskar! Då börjar
ett undervattensäventyr. Kommer Uno att hitta skatten? Och kommer mamma att hitta Uno?
Längd ca 45 minuter. Expressteatern, www.expressteatern.nu

Åk 9 - Sameblod
Hässleholm Kulturhus - Parkbiograferna - Skolbio
V. 48 - Måndag-tisdag och torsdag-fredag, 26-27/11 och 29-30/11, kl. 9.15
Sameblod är en stark film om Elle-Marja som går i nomadskola och bestämmer sig för att bryta med sitt samiska arv och bli svensk. Det är också berättelsen om Sveriges skamliga koloniala historia, om hemhörighet
och utanförskap, hjälteskap och uppror, skam och skuld. En film som berör och upprör och manar till viktiga
samtal om individuell och nationell historieskrivning.Regi: Amanda Kernell, Sverige 2017. Längd ca 110 min.
Filmhandledning www.filminstitutet.se

Åk 6 - Legenden om Longwood
Hässleholm Kulturhus - Parkbiograferna - Skolbio
Vecka 49 - Måndag-torsdag 3-6 december, kl. 9.15
12-åriga Mickey, hennes bror och mamma lämnar storstadslivet i New York för ett hus på den irländska
landsbygden. Kulturchocken är total och Mickey vill bara tillbaka. För hur ska hennes försvunna pappa annars
hitta dem? Mickeys hästintresse leder henne till ett slott där hon får höra legenden om Longwood. Deras
nya hem visar sig vara allt annat än händelselöst. Filmen är en bra ingång till samtal om äventyr, dramaturgi
och idén om ont och gott. Regi: Lisa Mulcahy, Nederländerna/Irland/Tyskland 2014.
Längd ca 99 minuter. Filmhandledning: www.filminstitutet.se
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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. Sista
anmälningsdagen den 3 september. Platser till biblioteksfilialerna bokas på respektive filial. Föreställningarna är kostnadsfria, men det finns ett begränsat antal platser. SPRID programmet till personalen på din förskola!
GRUNDSKOLA
Platserna fördelas centralt och busstransporter ingår till och från alla föreställningar och visningar,
vilka också är kostnadsfria. Under höstterminen gäller kulturgarantin F-klasserna och årskurserna 4,
6, 8 och 9.
Meddela senast den 28 augusti till Pernilla Bengtsson (pernilla.bengtsson@hassleholm.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. Meddela även hur många lärare som följer med varje klass och om det är
någon elev som kommer att åka i annat fordon till föreställningarna.
Klassernas tilldelade datum och tider kommer att läggas ut i gruppen Kulturombud-Grundskola-BUF i
Office senare under terminen. Schemat sprids sedan vidare av kulturombudet till alla berörda lärare
på respektive skola.
Särskolan kan fritt välja föreställningar ur hela utbudet. Sista anmälningsdagen är den 28 augusti
för att eleverna ska vara garanterade sin kulturupplevelse. Anmälan görs på den medföljande beställningsblanketten.
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 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!
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.persson@hassleholm.se
För mer information kontakta kulturutvecklare 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 höst- och vinterlovet 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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