KULTURPROGRAM
FÖRSKOLA & SKOLA
VÅREN 2016

Arr: Kulturförvaltningen i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen.

Kulturprogram våren 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

Varmt välkomna!
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Program
för förskola

Hässleholm Kulturhus - Vita salongen

Pici & Oso med Teater 23
Vecka 17: tisdag-onsdag 26-27 april, kl. 9.30 & 10.45
Ålder 2-4 år. Längd ca 45 minuter inkl. efterföljande lekpass.
Två märkliga figurer träffas av en slump. Pici som är den lilla och Oso som är den stora. De känner inte
varandra, men båda vet vad det innebär och hur det känns att bli lämnad ensam i världen. Men just idag
kommer Pici att hitta Osos mysiga koja. En koja som kommer att bli platsen för ett första möte och en
massa nya lekar. Pici & Oso är en sinnrik scenkonstupplevelse om två av livets stora konstanter - möten
och avsked. Föreställningen bjuder även in till en fantastiskt konstruerad lekvärld som väcker upptäckarglädjen hos den allra minsta publiken.
Föreställningen består av två delar, som tillsammans bildar en minnesvärd upplevelse för barnen att ta med
sig hem och in i sina egna lekar. Den första delen består av en föreställning som det konstnärliga teamet har
utvecklat i nära arbete med barn i målgruppsåldern. Berättelsen tar avstamp i mötet med både det som är
tryggt och bekant och det som är spännande och främmande. Stor vikt har lagts på scenrummet i Pici &
Oso. Publiken är helt omsluten av världen som byggts upp, sittplatserna är en del av scenografin och allt är
oömtåligt och inbjudande. Den andra delen består av en upptäckarlek, där barnen själva får lov att
interagera med teaterrummet och de olika scenografiska elementen under ledning av ensemblen.
Läs mer och lyssna på musiken till föreställningen: www.teater23.se
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Biblioteksfilialerna

Hunden Rund planterar med Karin Holmström
Ålder 2-5 år. Längd ca 35 minuter.
V. 11 - måndag 14 mars - Tyringe kl. 9.30 & 10.30
V. 11 - tisdag 15 mars - Tyringe kl. 9.30 & Sösdala kl. 14
V. 20 - tisdag 17 maj - Bjärnum kl. 9.30 & 10.30

V. 20 - onsdag 18 maj - Vittsjö kl. 9.30 & 10.30
V. 21 - tisdag 24 maj - Vinslöv kl. 9.30 & 10.30
V. 21 - onsdag 25 maj - Hästveda kl. 9.30 & 10.30

Hunden Rund har hittat något på marken. Det är ett frö.
Så börjar boken “Hunden Rund planterar”. Med inspiration från bilderna och texten i boken har Karin skrivit musik
som gestaltar och levandegör innehållet.Vi gräver, planterar, sjunger, spelar musikfrön och dansar vattenkannedans.
Barnen får på ett lustfyllt och musikaliskt sätt lära sig om vad som händer när man planterar ett frö. Hunden Rund,
gitarren och klarinetten är med och det blir en upplevelse för alla sinnen! Hunden Rund planterar är skriven av
Annika Henning med illustrationer av Maria Nilsson. Alla förskolor som kommer till föreställningen får var sin
CD-skiva med sig hem.

Hässleholm Kulturhus - Vita salongen

Hunden Rund planterar med Karin Holmström
Vecka 12: onsdag 23 mars kl. 9.30 &10.30. Ålder 2-5 år. Längd ca 35 minuter.
OBS! Boka platser på den bifogade blanketten senast den 15 februari.
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Salto!

för förskola och f-klass

Hässleholm Kulturhus - Blå salongen

Burken med Zebradans
Vecka 5: måndag 1 februari, kl. 10.00
För förskolan, 4-6 år. Längd ca 30 minuter.
Burken handlar om två goda vänner, allt är frid och fröjd och fågelkvitter tills de en dag hittar en burk.Vem
kunde ana att en liten burk skulle sätta hela deras vänskap på spel! Vännerna dansar sig igenom känslor
av missunnsamhet, girighet och självgodhet men också generositet, ödmjukhet och gemenskap. Med dans,
musik och humor hänger vi med på ett nervkittlande äventyr för att få reda på…vad är det i burken?
Anna Vnuk har bland annat arbetat på Stockholms stadsteater, Dansens Hus och nu senast på Scalateatern.
Hon har tilldelats flera priser och stipendier för sina uppskattade föreställningar. Musiken till Burken är
nykomponerad av Orkesterpop, välkända från såväl populära barnskivor till Bolibompa.
Läs mer på: www.zebradans.se/burken
Föreställningen ingår i Salto! som är en av Sveriges och Europas största dansfestivaler för en ung publik.
Salto är latin och betyder ”jag dansar!” Till den årliga Salto!-dagen i februari kommer dansarrangörer för
att se dansutbudet och sedan besluta vilka inköp som ska göras. Själva festivalen äger rum i oktober och då
turnerar de 130 - 150 dansproduktioner som arrangörerna har valt. Läs mer på www.dansstationen.nu
Arr: Dansstationen och Riksteatern Skåne.
Boka platser senast den 22 januari. Det är fri entré, men först till kvarn! Ring 0451-26 71 04 eller
skicka in beställningsblanketten (som finns på sidan 9). Är ni i behov av busstransporter till föreställningen?
Skicka en intresseanmälan till camilla.3.persson@hessleholm.se
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Program
för grundskola

Hässleholm Kulturhus - Blå salongen

“ORKA” med Regionteatern
Vecka 6
Åk 5 – tisdag-torsdag 9 februari - 11 februari, kl. 9.15 & 10.45
Två mycket olika barn tar sin tillflykt till en plats som blir bara deras, högt ovanför verkligheten.
Dramatikern Moa Backman och regissören Johanna Huss skapar en ryslig och lockande fantasivärld för
barns mardrömmar och drömmar. Ingen får gå upp i vattentornet. Absolut inte. Det är farligt. Men det är
också ett ställe där resten av världen inte finns. Det perfekta stället att vara ensam på. När Juli och Mina
kommer till vattentornet samtidigt, tänker ingen av dem ge sig. Juli kräks om hon får hämtmat en gång till,
Minas läxböcker kryper som monster under sängen - det går inte att gå hem. Men går det att stanna kvar tillsammans? Och vad händer om de blir upptäckta? Längd ca 50 minuter. Ladda ner lärarhandledningen på
www.regionteatern.se

OBS! Båda föreställningarna 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 vårterminen. Informationen sprids
sedan vidare av kulturombudet på
respektive skola.

Hässleholm Kulturhus - Röda salongen

Skolföreställningar med Kulturskolan
Vecka 9
Åk 1 och 2 – tisdag, onsdag och fredag 1, 2 och 4 mars, kl. 9.15 & 10.30
Välkomna på konsert med Kulturskolans lärare. Häftiga låtar och många glada överraskningar!
Längd 40 minuter.

Vårvinterlovet

Under vårvinterlovet vecka 8 kommer det att finnas aktiviteter för skollediga i Hässleholm Kulturhus
och på biblioteksfilialerna. Lovprogrammet kommer att finnas på www.hassleholmkulturhus.se.
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Hässleholm Kulturhus - Parkbiograferna

Skolbio - Bram med myror i brallorna
Vecka 12
Åk 3 – måndag - torsdag 21-24 mars, kl. 9.15
Regi: Anna van der Heide. Nederländerna 2012. (Dubbad)
Bram är sju år och ser fram emot att börja första klass. Han älskar att
lära sig nya saker och längtar efter att bli större och kunna ännu mer.
Men skolstarten blir svårare än Bram tänkt sig – han och magistern
kommer genast på kant med varandra och springet i benen vill bara
inte gå över. Till slut tvivlar Bram på att han är den snälla och duktiga
kille han känner sig som. Längd 83 min. Filmhandledning: www.sfi.se

OBS! Både 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 vårterminen. Informationen sprids sedan vidare av kulturombudet på respektive skola.
Hässleholm Kulturhus - Blå salongen

“20 sätt att överleva högstadiet” med 4:e Teatern
Vecka 16
Åk 7 – tisdag-fredag 19-22 april, kl. 10.00 & 12.30 (fredagen endast kl. 10)
“20 sätt att överleva högstadiet” är en humoristisk, varm och musikalisk kabaré där tre
skådespelare, som alla har överlevt högstadiet, ger 20 tips på hur man på bästa sätt överlever sin tid
mellan 7:an till 9:an. Föreställningen bygger, framför allt, på ett stort antal brev som elever från olika
typer av områden i Västerås skrivit till 4:e teatern. Eleverna har fått skriva ett brev till sina
föräldrar, ett till sig själva i framtiden samt ett brev som om dom var sin egen bästa vän. Breven
varierar mellan högt och lågt, vissa är dramatiska och hjärtskärande medan andra är absurda och
drastiskt roliga! Utöver det, så kommer även skådespelarna att berätta om sin egen tid på
högstadiet. Längd ca 60 min. Läs mer: www.4e.se
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Information
FÖRSKOLA
Anmälan till föreställningarna gör du på den medföljande beställningsblanketten. Sista anmälningsdagen till Burken är den 22 januari. Sista anmälningsdagen till övriga föreställningar är den
15 februari. OBS! Platser till Hunden Rund på filialerna 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 2015/2016. Under
vårterminen gäller kulturgarantin årskurs 1, 2, 3, 5 och 7. Platserna fördelas centralt och busstransporter ingår till och från skolföreställningarna. Föreställningarna och transporterna är kostnadsfria
för grundskolorna.
OBS! Senast den 11 december 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.
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 januari.
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.

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 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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