Arr: Kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen

Kulturprogram hösten 2019
Här presenteras kulturprogrammet för förskolan och grundskolan
Alla elever i grundskolan i Hässleholms kommun är garanterade minst en kulturupplevelse varje
läsår genom Kulturgarantin. Skolföreställningarna och skolbion genomförs i Hässleholm Kulturhus
och konstvisningarna på Wanås Konst. Platserna fördelas centralt och är kostnadsfria för
grundskolorna. Kultur- och fritidsförvaltningen arrangerar och bekostar alla föreställningar/visningar.
Barn- och utbildningsförvaltningen samordnar busstransporterna för de kommunala grundskolorna.
Barn- och utbildningsnämnden bekostar transporterna. Kommunens fristående grundskolor samordnar och bekostar transporterna för sina elever.
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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Biblioteken och Hovdala 10

Program
för förskola

VÄX UPP!
Tim och Tej har hittat ett frö.Vad finns innanför det hårda, randiga skalet? Hur har fröet hamnat här? Och
var kommer det ifrån? De stoppar ner fröet i en kruka full av jord och ger det vatten och sol, luft och
kärlek. Men varför händer det ingenting? De väntar och väntar, men fröet vill ju aldrig gro.
Tillsammans med barnen utforskar Tim och Tej naturens kretslopp och hur människor, natur och samhälle
påverkar varandra.Vad är det vi väntar på ska växa upp ur krukan? Tej önskar sig något som luktar gott och
Tim, som alltid går hungrig, vill ha något att äta. Men hur ska de gå tillväga? Vad får fröer att växa? Och vad
behöver människan? Vad är det att vara mogen? Och hur får vi varandra att blomma? Med lek, musik och
inslag av cirkus och trolleri behandlas stora frågor om det lilla som växer. www.musikisyd.se.
För åldrarna 3-5 år. Längd ca 40 minuter.
Föreställningen ges på biblioteksfilialerna. Biljetter bokas på respektive filial.
Mån 7/10 – Tyringe bibliotek kl. 9.15 och 10.30
Tis 8/10 – Hästveda bibliotek kl. 9.15 och 10.30
Ons 9/10 – Vinslöv bibliotek kl. 9.15 och 10.30

Mån 14/10 – Sösdala bibliotek kl. 9.15 och 10.30
Tis 15/10 – Bjärnum bibliotek kl. 9.15 och 10.30
Ons 16/10– Vittsjö bibliotek kl. 9.15 och 10.30

KOM KOMPIS!

Hässleholm Kulturhus - Blå salongen
Onsdag 16 oktober kl. 9.30 och 10.30
“Kom kompis” är en akustisk föreställning med Mamma Måd Trio som bygger på åtta nyskrivna sånger om
kompisskap. I konserten hörs många olika instrument som flöjter, gitarr, manolin, barytonsaxofon, dragspel,
fiol, cello, djembe, cajun och marimba. Med musikens hjälp gestaltas viktiga budskap såsom att allt blir
roligare om vi delar med oss, hjälps åt och låter alla få vara med. Läs mer på www.mammamåd.se
För åldrarna 3-5 år. Längd ca 40-45 minuter.
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HUFF

Hässleholms Ungars FilmFestival
Måndag - onsdag 25-27 november
Rek. ålder 3-5 år om inget annat anges.

Måndag 25 november kl. 9.15

Kalle Kran
Kalle Kran jobbar högt över stan. Han ser vad som
är dumt och vad som är bra. Men med en bra krok
kan du fixa det mesta. En film av Johan Hagelbäck
som i över 40 år har producerat och regisserat
animerade filmpärlor för barn och vuxna.
Längd 35 minuter.

Måndag 25 november kl. 10.15

Sagoland
Fantasifullt och filosofiskt för de minsta med de
tre filmerna “Månulvarna”, “Roboten och Valen”
och “Sigrid och Natten”. Filmerna avhandlar stora
känslor och etiska dilemman – sorg och försoning, att osjälviskt rädda djur och natur, utsätta sig
för vatten fast man är en robot och att längta bort
och kanske hitta hem på kuppen. Se trailer: www.
folketsbio.se/film/sagoland. Längd 31 minuter.

Tisdag 26 november kl. 9.15

Var inte rädd långa farbrorn
I dag ska Lilla Anna och Långa Farbrorn titta på film.
Lilla Anna vill titta på sina fem favoritfilmer av Lilla
spöket Laban och hans vänner. Eftersom Långa Farbrorn är rädd för spöken vågar han inte titta även
om Lilla Anna säger att det inte är ett dugg läskigt.
Tillsammans med Lilla Anna får vi återuppleva spännande äventyr och bus med Laban, Labolina, Lillprins
Bus och alla de andra på slottet Gomorronsol. Till
slut förstår till och med den spökrädda Långa Farbrorn att filmerna inte alls är läskiga utan vågar sig
fram för att titta. Längd 43 minuter.
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Tisdag 26 november kl. 10.15

Vatten över huvudet
Paket med tre alldeles nya knattefilmer:
Fisketur av Uzi Geffenblad, Badväder av
Charlotta Lennartsdotter och Odd är
ett ägg av Kristin Ulseth. Läs mer: www.
folketsbio.se/film/vatten-over-huvudet.
Längd 30 minuter.

Onsdag 27 november kl. 9.15

Gordon och Paddy
En animerad film baserad på Ulf
Nilssons böcker om Kommissarie
Gordon och assistenten Paddy. Om
vänskap mellan generationer, utbyte av
kunskaper och vikten av att inte dra
för snabba slutsatser. Och att det man
är rädd för sällan är så farligt som man
först trott. Läs mer om filmen: www.
filminstitutet.se. Längd 62 minuter.
Visas i stora salongen. Rek. ålder från
ca 5 år.

Onsdag 27 november kl. 10.15

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

F-klass - BOKSTAVSBYRÅN
Hässleholm Kulturhus - Blå salongen
Måndag-fredag 4-8 november kl. 9.15 och 10.30
Inger och Sanna har mycket att göra! Telefonen ringer stup i kvarten och olika läs- och skrivuppgifter ska
lösas. Åt vilket håll skrivs ett brev? Hur blir en krumelur en bokstav? Publiken är med och ljudar och hjälper
till med olika ord. Bokstavsbyrån utgår från läroplanen. Föreställningen kompletterar den ordinarie läs- och
skrivundervisningen, via estetiska läroprocesser och scenkonst. I ett lekfullt sammanhang med hjälp av danskonsten tar vi fasta på fantasi, lek och rörelse för att på ett lustfyllt sätt arbeta med barns språkutveckling.
Längd ca 40 minuter. Produktion: ZebraDans. Se trailer: www.zebradans.se/bokstavsbyran.

Åk 4 & 8 - SMASHING
Hässleholm Kulturhus - Röda salongen
Måndag-fredag 21-25 oktober kl. 10.00 och 12.30
Smashing är en kärleksfull och humoristisk betraktelse av tenniskonsten med dans, teater och musik som
uttrycksmedel. I fria associationer undersöker vi spel, spelplan och spelregler, något som kanske lika gärna
kan vara metaforer för livet vi lever.
Längd ca 35 minuter. Koreografi/regi/koncept: S.O.J. Scenkonstproduktion.
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Åk 6 - WALLAY
Hässleholm Kulturhus - Parkbiograferna
Måndag-fredag 30 sept - 4 okt kl. 9.15
Ady är en kaxig tonåring i en fransk förort utanför Lyon. För att få miljöombyte, och kanske nya perspektiv
på livet, skickas han till sin pappas släktingar på landsbygden i Burkina Faso. Wallay skildrar hur han genom
att möta det obekanta, hittar nya värden i livet, får nycklar till sitt ursprung och en möjlighet att fundera
över sin identitet.
Regi: Berni Goldblat. Land/år: Burkina Faso/Frankrike/Qatar, 2017. Språk: Franska (med svensk textning).
Längd ca 85 minuter. Filmhandledning: www.filminstitutet.se och www.filmochskola.se

Åk 9 - FIGHT GIRL
Hässleholm Kulturhus - Parkbiograferna
Måndag-fredag 2-6 december kl. 9.15
När Bodils föräldrar skiljer sig måste hon flytta och börja på en ny skola. Bo, som hon kallas, känner ett
ansvar för sin bror som har diabetes och som blir mobbad. I sitt nya hus träffar hon Joy som introducerar
henne för kickboxning. Bo är arg och ledsen över föräldrarnas separation och via kickboxningen kan hon få
utlopp för sina känslor och ta kontroll över sin tillvaro. Bra girl power-film om vänskap och om konsten att
lära sig acceptera sig själv med sina styrkor och brister
Regi: Johan Timmer. Land/år: Belgien, Nederländerna, 2018. Språk: Flamländska (med svensk textning).
Längd ca 84 minuter. Filmhandledning: www.buff.se/filmer/fight-girl.
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Information
FÖRSKOLA
Anmälan till förskolans utbud gör du på den medföljande beställningsblanketten. Sista anmälningsdagen är
den 6 september. Platser till biblioteksfilialernas föreställningar 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.

GRUNDSKOLA
Under höstterminen gäller kulturgarantin F-klasserna och årskurs 4, 6, 8 och 9. Samtliga platser fördelas
centralt och alla föreställningar/visningar är kostnadsfria. Barn- och utbildningnämnden bekostar busstransporterna för de kommunala grundskolorna. De fristående skolorna bokar/bekostar busstransporterna för
sina elever.
Samtliga grundskolor ska meddela följande senast den 30 augusti 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) Hur många lärare som följer med varje klass.
3) Antalet elever i varje klass.
4) Om någon elev kommer att åka i annat fordon till skolföreställningarna. (Denna punkt gäller
endast de kommunala skolorna.)
5) Parkbiograferna har minskat antalet platser i salongerna. Skolbion kommer därför att visas i två
salonger samtidigt. Meddela om ni vill se skolbion i den mindre salongen.
Särskolan kan fritt välja föreställningar ur hela utbudet. Anmälan görs på den medföljande beställningsblanketten och skickas in senast den 30 augusti för att eleverna ska vara garanterade sin kulturupplevelse. Uppge
även vilken klass eleverna går i.
Klassernas tilldelade datum och tider kommer att läggas ut i gruppen Kulturombud-Grundskola-BUF i Office
senare under höstterminen. De fristående skolorna får schemat via e-post. Schemat sprids sedan vidare av
kulturombuden till alla berörda lärare på respektive skola.
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/grundskola:____________________________
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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