Arr: Kulturförvaltningen i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen

Kulturprogram våren 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 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 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

Ulrikas smålåtar med Musik i Syd (ålder 3-5 år)
Små sånger, korta texter, enkla rörelser, stor musik. Häng med Ulrika och Anders på en sångtur med
nyskriven musik med spännande sånger och rörelser. Hör på Papegojan som ber om fler och fler karameller.
Hoppa med Apan, gapa med Krokodilen och stampa med Elefanten. Sjung om Gult och sjung om Blått. Ta tag
om ratten på Traktorn och kör iväg. De som har tur får träffa Herr Gam som är ute och städar och Älvorna
och Ormen och många, många fler.
Det är Ulrika som har skrivit sångerna och hon vill med dessa inspirera till mer sång och lek i vardagen.
En härlig sångstund där alla är med och någon ny liten låt kanske fastnar och hittar fram på vägen hem.
Kom och var med, stora och små!
Medverkande: Ulrika Lorentzi (sång, rörelser, gitarr) och Anders Juhlin (dragspel, gitarr, sång).
Regihjälp: Liza Fry. Längd ca 30 minuter.

Föreställningen ges i Hässleholm Kulturhus och på biblioteksfilialerna
Hässleholm Kulturhus - Blå salongen

Vecka 14, Tisdag 3 april, kl. 9.30 och 10.30
Biljetter bokas på beställningsblanketten på sidan 8.

Biblioteksfilialerna - biljetter till filialerna bokas på respektive filial.
måndag 19 mars – Tyringe kl. 9.30 och 10.30
tisdag 20 mars – Vinslöv kl. 9.30 och 10.30
onsdag 4 april – Vittsjö kl. 9.30 och Sösdala kl. 14.00

torsdag 5 april – Hästveda kl. 9.30 och 10.30
måndag 9 april – Tyringe 9.30 och Sösdala kl. 14.00
tisdag 10 april – Bjärnum kl. 9.30 och 10.30
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Vem? med Månteatern (ålder 3-6 år)
Hässleholm Kulturhus - Blå salongen
Vecka 11, tisdag-onsdag 13-14 mars, kl. 9.15 & 10.30
En liten föreställning om de stora känslorna. Ett rörande och humoristiskt relationsdrama för de ganska små
men också någorlunda stora. Av Pelle Öhlund, Stina Wirsén och ensemblen. Baserad på Stina Wirséns VEM?
böcker. Möt Nalle, Katt, Kanin och Nallegrisen i deras knasigt underbara men fullt normala tillvaro, där de
stökar och bökar runt bland enkla men svåra vardagligt trassliga situationer.
Kryp in i vår visuellt kittlande och musikaliskt nyfikna VEM-värld full av knöliga, luddiga och roliga känslor,
relationer och VEM-djur. VEM? fångar det vardagligt svåra och djupt dramatiska på ett lustfyllt, okomplicerat
och humoristiskt sätt. Längd ca 40 minuter.

Salto!

för mellan- och högstadiet

					LÅR med wecollective (från
					Hässleholm Kulturhus - Blå salongen
					
Vecka 6, måndag 5 februari, kl. 10.00

12 år)

LÅR – En lekfull show där låren hyllas, glittrar, fnittrar, känns igen, ifrågasätter och är självklara! Låren är
trötta på att hamna i skymundan, trötta på känslan av att vara pinsamma och jobbiga. Låren kan ändra form
och storlek på ett sätt som ingen annan kroppsdel kan. Låren kan hoppa, dallra, byta riktning, vridas, skavas,
skakas, kramas och brottas. Nu är det lårens tur, lårens första dag, deras tid att slå sig fria, komma fram, visa
sin potential till rörelse och utseende. Äntligen får de spela huvudroll! LÅR kan vara början på något, en
tanke som väcks, en känsla som känns igen, celluliter och skakningar som är och bejakas. LÅR dansas av två
dansare, fyra lår, i takt till populärmusik.
Föreställningen ingår ej i kulturgarantin utan i dansfestivalen Salto! Längd ca 40 minuter.
Fri entré, men det finns ett begränsat antal platser. Först till kvarn! Mejla en intresseanmälan till
camilla.persson@hassleholm. Meddela om ni önskar ett bidrag till busstransporter.
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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 utställning och genom visningarna vill pedagogerna ge barn och ungdomar ”nycklar” till samtidskonsten. 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.
Visningen ingår i kulturgarantin och platserna fördelas centralt. Datum och tid meddelas senare.

Åk 1 & 2 - Skolföreställningar med Kulturskolan
Hässleholm Kulturhus - Röda salongen
Vecka 10, tisdag, torsdag och fredag 6, 8 och 9 mars, kl. 9.15 & 10.30
Välkommen till föreställningen Kaos i kosmos, ett rymdäventyr med Kulturskolans lärare. Längd 40 minuter.
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Åk 3 - Skolbio “Den lille prinsen”
Hässleholm Kulturhus - Parkbiograferna
Vecka 12, måndag-torsdag 19-22 mars, kl. 9.15
Filmen Den lille prinsen är baserad på Antoine de Saint-Exupérys barnbok från 1943 med samma namn,
en av de märkligaste och samtidigt mest spridda barnböckerna i modern tid. Den drömska och filosofiska
texten har här fått fantasifullt animerad form där vi får vi följa piloten och den lille prinsens äventyr genom
en liten flickas insikter om vad som verkligen är viktigt i livet. Regi: Mark Osborne, Frankrike/Kanada 2015.
Längd ca 108 minuter. Språk: Svenskt tal och textning. Filmhandledning: filminstitutet.se och filmiskolan.com

Åk 7 - “Bust Da Breakz II” med Freestyle Phanatix
Hässleholm Kulturhus - Röda salongen
Vecka 18, onsdag-torsdag 2-3 maj, kl. 9.30 och 12.30 (torsdagen endast kl. 9.30)
Beatbox, break- och streetdance. Efter succén Bust Da Breakz presenterar Freestyle Phanatix en ny
urban streetföreställning med helt nya förutsättningar att utmana den manliga dominansen inom breakdance
med ett sällan skådat kvinnligt motspel. Två av gruppens kvinnliga dansare presenterar sin egen personliga
dansgenre och visar all sin professionella ypperlighet i samspelet med de manliga medverkande. De sex dansarnas motoriska styrka samspelar med en Human Beatboxer i världsklass som med 100% mänskliga ljud
genomsyrar föreställningen med beats, loops och finess. Längd ca 40 minuter inkl. intro och efterprat.
I samarbete med Musik i Syd.

OBS! Skolföreställningarna och visningarna ingår i kulturgarantin och platserna fördelas centralt.
De datum och tider som klassen tilldelas kommer att läggas ut i gruppen Kulturombud-Grundskola-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. Först till kvarn!
Platser till biblioteksfilialerna 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
Under vårterminen gäller kulturgarantin årskurserna 1, 2, 3, 5 och 7. Platserna fördelas centralt och
busstransporter ingår till och från alla föreställningar och visningar, vilka också är kostnadsfria.
Meddela senast den 19 januari 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 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. Schemat sprids sedan vidare av kulturombudet till alla berörda lärare på respektive skola.
Särskolan kan fritt välja föreställningar ur hela utbudet. Boka platser på den medföljande beställningsblanketten, gärna före den 22 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 under skolbion eller skolföreställningarna.
Vänligen sprid kulturprogrammet till personalen på din skola!

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 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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