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Välkomna till Kulturnyckeln och utbudet för läsår 19/20! 
Det innehåller många spännande möjligheter till upplevelser och 
eget skapande för barn, elever och pedagoger. Programmet är gra-
tis, väl genomarbetat, alla arrangemang är i samarbete med profes-
sionella kulturutövare och det ingår, som vanligt, buss om ni inte har 
gångavstånd. Vi erbjuder även kompetensutvecklingstillfällen inom 
ett antal kulturområden för dig som är pedagog. Ett sätt att få inspi-
ration och finna nya vägar mellan kultur och lärande. Kulturnyckeln 
står på tre ben, upplevelse – eget skapande – kompetensutveckling, 
och alla är viktiga! Vår förhoppning är att ni väljer att ta del av alla tre, ni behöver alltså inte välja. 
           
På Kulturnyckelns hemsida, www.kristianstad.se/kulturnyckeln, hittar du alltid den senaste informationen 
om alla program, länkar, filmklipp och lärarhandledningar. Står det inget annat så är det också där du bokar. 
Och glöm inte att följa Kulturnyckeln på Instagram och Facebook.
Välkommen till ännu ett fantastiskt kulturår!

Karin Haskå, kultursamordnare för Kulturnyckeln och Skapande skola

Se hela Kulturnyckelprogrammet på:
www.kristianstad.se/kulturnyckeln

Följ oss på sociala medier:
”kulturnyckeln”
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UPPLEVELSE

KOMPETENSUTVECKLING EGET SKAPADE



Kompetensutveckling är viktigt!
Vi erbjuder gratis kompetensutveckling för verksamma pedagoger i förskolan/skolan i Kristianstads kom-
mun. Välkommen att anmäla dig. Läs mer om kompetensutvecklingarna på hemsidan.

Musik - barnkonventionen • för förskolan 
2020 blir barnkonventionen lag i Sverige. Möt skådespelaren och dramapedagogen Matilda Ericsson och musikern 
Jan-Erik Sääf i en exklusiv fortbildning med gestaltning, drama- och värderingsövningar baserade på nyskrivna 
låtar, sånger och musiklekar med barnkonventionen som tema. En workshop med många tips och idéer, praktisk 
vägledning kring hur man kan ta sig an och implementera barnkonventionen i verksamheten.

När: Ett tillfälle per pedagog v 19, 5 maj eller 6 maj. Tider: 09.00–12.00 eller 13.00–16.00, fika ingår. Lokal: Lilla salen, Kulturkvarteret 
Kristianstad. Bokning: Bokas via Kulturnyckelns hemsida, tidigast 10 juni 2019. Arr: UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum 

DANS • för förskolan, åk f-3, åk 4-6  
Hur kan jag använda dansen för att berika min undervisning och stimulera både elevernas och mitt arbete? Un-
der detta tillfälle låter vi oss inspireras av dansverktyg och utforska egen rörelseförmåga och uttryck. Danstillfället 
delas upp i både teori och praktik. Innehållet anpassas till den årskurs som deltagarna arbetar i. Inga förkunskaper 
krävs men en nyfikenhet och vilja att arbeta kreativt med kroppen. Ledare: Jessica Ström (danspedagog).

Datum: v 43, 24 okt (förskolan), v 46 14 nov (åk f-3), v 4 23 jan 2020  (åk 4-6). Tid: kl 14-16.00. Plats: Kulturhuset Barbacka. 
Bokning: Bokas via Kulturnyckelns hemsida, tidigast 10 juni 2019. Arr: Kulturhuset Barbacka

Konst, ett verktyg för klassrummet • åk F-3 & åk 4-6 
Konst är ett brett fält av olika medier, ibland kan det vara komplicerat och 
vid vissa tillfällen alldeles underbart. Oavsett om man är intresserad eller 
inte av konst möter vi den virtuellt, i stadsrummet och klassrummet på 
olika sätt. Årets kompetensutveckling inom konst ger dig som pedagog, 
verktyg att utveckla nya samt kreativa kunskapsrepresentationer för att 
stärka klassrummets samarbete, problemlösningar samt hur ett lärande 
kan ske med hjälp av konst. Ledare: Märta Wållgren (Konstpedagog). 

Datum: v 43, 23 okt (åk 4-6) och v 4, 21 jan (åk F-3). Tid: kl 14.00-16.00 inkl fika.  
Plats: Kristianstad Konsthall, Regionmuseet Kristianstad. Bokning: Bokas via Regionmu-
seet, tis-fre 08.00–11.45, 044-13 52 56. Arr: Regionmuseet och Kristianstads Konsthall

Redo att visa... Visa kunskaper med film • åk 7-9
Traditionellt har skriven text och muntlig framställning varit vanliga underlag för bedömning av elevernas kunska-
per. Genom att även erbjuda mediet film ges fler elever möjlighet att visa sina kunskaper, samtidigt som eleverna 
får möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. Kompetensutvecklingen sker vid två tillfällen. 
Mellan tillfällena jobbar du med att göra en enkel film för att testa dina nyvunna kunskaper. Ledare: Jim Nilsson 
(filmpedagog) och Andreas Birgersson (didaktiker- pedagogisk, digital kompetens).

Datum tillfälle 1: v 4, 22 januari 2020, datum tillfälle 2: v 9, 26 februari 2020. Tid: 14.00-17.00. Plats: Vinterstallet, Utvecklingsavdelning-
en. Bokning: Bokas via Kulturnyckelns hemsida, tidigast 10 juni 2019. Arr: Kulturhuset Barbacka och Utvecklingsavdelningen 

Teaterföreställning - Bye bye bror • åk 7-9 
Efter år av eskalerande våld, skjutningar och mord i kriminella miljöer är det många som vill hoppa av den krimi-
nella banan och bort från gängen. Men det är en lång process. Bakom statistiken finns bara en gemensam näm-
nare: de är alla MÄN. En dokumentär teaterföreställning med inslag av dans baserad på intervjuer med män som 
vill lämna det kriminella livet.Hur går det till och vad har manligheten för roll i det hela? Efter föreställningen följer 
ett publiksamtal. Riksteatern i samarbete med Teater Fryshuset. 

Datum: 4 februari. Tid: kl. 14.00-16.00. Plats: Spelhålan, Kulturhuset Barbacka. Bokning: Bokas via Kulturnyckelns hemsida, tidigast 10 
juni 2019. Arr: Kulturhuset Barbacka    

 

 

Följ oss på sociala medier:
”kulturnyckeln”

3



3-4 år • Scenkonst

Bokning & tips på förberedelse: www.kristianstad.se/kulturnyckeln

UPPLEVELSE - för barn födda: 2015 och 2016
Föreställning  -  Loopa med Dan
Dan Knagg är multiinstrumentalist, med sång och slagverk i fokus, och har verkat som frilansmusiker de senaste 
tio åren inom främst folk-och världsmusikgenren. Han är utbildad sångpedagog och musiker vid Musikhögskolan i 
Malmö och han har varit aktiv i band som Alla Fagra, Tarabband, ODE, Emilia Amper Band med flera. Parallellt har 
han jobbat som teatermusiker och regissör och deltagit i ett tiotal produktioner för barn och unga. ”Loopa med 
Dan” utgår helt från barnens röster och spinner vidare på succéföreställningen ”Allt i loopar”. Här blir det mindre 
loopar och mer sångverkstad, allt anpassat för de yngsta. Dan har med sig sin loop-pedal och sin mikrofon. Med 
sina egna röster får barnen skapa. 

Datum: v 5-7 och v 10-12
Längd: cirka 35 minuter
Tider: Måndag till torsdag  kl 9.15 och 10.30
Antal platser: 40 per föreställning (barn och vuxna)
Plats: Kulturhuset Barbacka, Aoseum i Åhus och biblioteken på följande platser: 
Degeberga, Vä, Tollarp & Arkelstorp
Bokning: Bokas via Kulturnyckelns hemsida, tidigast 10 juni och senast 15 nov. 
Tid, plats och transport meddelas förskolorna i december av Kulturhuset Bar-
backa.
Arr: Kulturhuset Barbacka

Tänk på att inte komma fler pedagoger än vad ni anmält, detta p g a platsbrist.  
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Observera att det bara är barn födda 2014 som har plats på teaterföreställningen He-mulen som älskade tystnad på Kulturhuset Barbacka och barn födda 2015 och 2016 som ska se föreställningen Loopa med Dan.Det innebär att det blir två dagar och två resor med barnen, en med 5 åringarna och en med 3-4 åringarna.

RÖSTRÄTT – LOOPA MED DAN 
lek med ord, rytmer och toner 

DAN KNAGG
 looppedal, mikrofon och sång
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Foto: Malin Arnesson

UPPLEVELSE - för barn födda: 2014 
Teaterföreställning - Hemulen som älskade tystnad
Hemulen har i hela sitt liv arbetat på släktens tivoli, dagarna i ända omgiven av folk och ljud. Men egentligen 
längtar han efter den stora underbara tysta ensamheten. När tivolit förstörs av ett ihållande regn får Hemulen 
äntligen gå i pension och börja ett nytt eget liv i farmoderns gamla övergivna park. I parken är det grönt och 
vänligt, klingar bäckar, finns tusen nypon. Det är tyst och ensamt och Hemulen trivs. Men snart knackar de små 
homsorna på: De har räddat en del av de söndertrasade sakerna från nöjesfältet och hoppas nu att Hemulen 
ska bygga upp alltsammans igen. Hemulen som älskade tystnad är en saga om längtan och drömmar, om mo-
det att säga ifrån, och om hur det som nyss var trasigt och utan idé kan bli helt och nytt – och rentav magiskt. 
Föreställningen har interaktiva inslag och inleds med en kort workshop där barnen får undersöka och framställa 
olika ljud, allt ifrån tivolits karuseller till trädens sus i Tystnadens park. Av och med Masthuggsteatern.

Produced by special arrangement with Agency North Ltd and Moomin Characters Ltd

Datum: v 13 och 14 
Tider: Måndag till fredag kl kl 09.00 och 10.20 
Speltid: 45 minuter
Antal platser: 60 per föreställning
Plats: Spelhålan, Kulturhuset Barbacka
Bokning: Bokas via Kulturnyckelns hemsida, tidigast 10 juni 2019. Obs! Boka buss själv.
Arr: Kulturhuset Barbacka

Tänk på att inte komma fler pedagoger än vad ni anmält, detta p g a platsbrist.  

Bokning & tips på förberedelse: www.kristianstad.se/kulturnyckeln

Observera att det bara är barn födda 2014 som har plats på teaterföreställningen He-mulen som älskade tystnad på Kulturhuset Barbacka och barn födda 2015 och 2016 som ska se föreställningen Loopa med Dan.Det innebär att det blir två dagar och två resor med barnen, en med 5 åringarna och en med 3-4 åringarna.

5 år • Scenkonst
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F-klass • Litteratur & konst
Läsåret 2019-2020 samarbetar folkbiblioteken och Konsthallen för att ge barnen en inkörsport till konstens och böck-
ernas värld. Årets tema - Genom fantasins kalejdoskop. Rätten till sin fantasi, rätten att få uttrycka sig och rätten att 
få tänka fritt är gemensamma nämnare för Kulturnyckeln f-klass läsår 19/20. 

UPPLEVELSE  - Upptäck biblioteket!
Folkbiblioteken i Kristianstads kommun bjuder in alla förskoleklasser till sitt närmaste 
folkbibliotek. Vi vill väcka barnens intresse för berättelser, böcker och läsning och visa 
vilka nya världar berättelserna kan öppna. Besöken innebär också att barnen får veta 
vad ett bibliotek är och hur det fungerar. Upplägget ser lite olika ut beroende på vilket 
bibliotek man besöker. I samband med besöket får alla barn en bokpresent som detta 
läsår består av Emma Adbåges bilderbok Gropen som fick Augustpriset 2018. Gropen 
är en berättelse om lekens och fantasins kraft, om att våga gå utanför gränserna och 
utmana sin egen, och vuxenvärldens, oro och kontroll. 
 
Tid: hela läsåret
Längd: ca 1 timme
Bokning: Biblioteken kontaktar personal i förskoleklassen under läsåret för att boka tid
Arr: Folkbiblioteken i Kristianstads kommun

EGET SKAPANDE  - Workshop i illustration
Nelly Nilsson Nyberg arbetar som illustratör och mönsterformgivare och besöker 
samtliga förskoleklasser, precis som förra läsåret. Nelly arbetar också med olika 
kulturella projekt för barn, bland annat på Kulturhuset Barbacka, Wanås konst-
park och Hässleholm Kulturhus. Workshopen inspireras av boken Gropen* av 

Emma Adbåge som lyfter barnens fria fantasi 
och förmågor att se upptäcktsplatser. Leken är 
i fokus i årets ritstund där Nelly ritar och hittar 
på berättelser tillsammans med barnen. Årets 
tema - Genom fantasins kalejdoskop. Rätten 
till sin fantasi, rätten att få uttrycka sig och 
rätten att få tänka fritt.

Datum: Utvalda veckor under läsåret
Längd: Besöket varar ca 1,5 h
Bokning: Schema skickas till alla klasser med förslag på datum och tid.  
Schemat ska passa ca 50 klasser och vi ber därför om flexibilitet
Arr: Kristianstads stadsbibliotek, SBC och Skapande skola-samordnaren 
*Den bok som barnen får i samband med biblioteksbesöket i Upptäck biblioteket.

Bokning & tips på förberedelse:
www.kristianstad.se/kulturnyckeln



Bokning & tips på förberedelse:
www.kristianstad.se/kulturnyckeln

F-klass • Litteratur & konst
Regionmuseet och Kristianstads konsthall 
Under läsåret 2019-2020 väljer ni höst eller vårbesök på konsthallen. På hösten passar utställningen Christine 
Ödlund och Fredrik Söderberg och på våren Gertrud Alfredsson och Anna Brag.
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UPPLEVELSE  - Utställning - Christine Ödlund & Fredrik Söderberg 
Konstnärsparet Christine Ödlund & Fredrik Söderberg tar olika uttryck i sitt konstnärskap men gemensamt för 
dem båda är sökandet efter en inre mening. I utställningen blandas konst med vetenskap, natur och magi. Ge-
nom att diskutera vad vi ser och upplever kommer vi genom Ödlund och Söderberg få förståelse för samt förtro-
genhet med konstvärldens öppna och fantasifulla värld. Med utgångspunkt i utställningen avslutar vi visningen 
med att skapa tillsammans i ateljén. Årets tema - Genom fantasins kalejdoskop. Rätten till sin fantasi, rätten att 
få uttrycka sig och rätten att få tänka fritt.  

Datum: v 42-51, 15 okt – 20 dec
Tid: kl 08.45 samt kl 10.30 (Obs! Två fasta tider varje fm tis-fre)
Längd: 75 min
Antal platser: Max 25 elever
Plats: Regionmuseet Kristianstad
Bokning: Tis-fre 08.00–11.45, 044-13 52 56 eller mejla ditt önskemål till bokning@regionmuseet.se
Arr: Regionmuseet och Kristianstads Konsthall

UPPLEVELSE  - Utställning – Det parallella para-
digmet av Gertrud Alfredsson & Anna Brag
Gertrud Alfredsson och Anna Brag är två konst-
närer som arbetar med att synliggöra vardagen. 
Deras konst får oss att omvärdera föreställningar 
samt tolkningar av vår tid, språket och de möjlig-
heter vi har att gestalta oss själva. Genom olika 
medier får vi stiga in i Alfredssons och Brags värld 
där vi kommer att få förståelse och möjlighet att 
förankra våra bildupplevelser till oss själva men 
också som grupp och våra liv i samhället. Med 
utgångspunkt i utställningen avslutar vi visningen 
med att skapa tillsammans i ateljén. Årets tema 
- Genom fantasins kalejdoskop. Rätten till sin 
fantasi, rätten att få uttrycka sig och rätten att få 
tänka fritt. 

Datum: v 9-11, 25 feb – 10 mars
Tid: kl 08.45 samt 10.30 (Obs! Två fasta tider varje fm tis-fre)
Längd: 75 min
Antal platser: Max 25 elever
Plats: Regionmuseet Kristianstad
Bokning: Tis-fre 08.00–11.45, 044-13 52 56 eller mejla ditt önskemål till bokning@regionmuseet.se
Arr: Regionmuseet och Kristianstads Konsthall
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Årskurs 1 • Dans
UPPLEVELSE  - Dansföreställning - Bokstavsbyrån
Inger och Sanna har mycket att göra! Telefonen ringer 
stup i kvarten och olika läs- och skrivuppgifter ska lö-
sas. Åt vilket håll skrivs ett brev? Hur blir en krumelur 
en bokstav? Sammansatta ord får eget liv och plötsligt 
dansas orden till en härlig låt! Disco… och kula… disco… 
och svans… disco och DANS blir discodans! Publiken är 
med och ljudar och hjälper till med olika ord. Efter före-
ställningen ingår en dansverkstad med lek- och rörelse-
baserade övningar. 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 språkutveck-
ling. Koreografi: Magdalena Eriksson. Dans: Inger Kolte-
rud & Sanna Lundström. Av och med Zebra Dans.

Datum: v 39, 24-27 sep och v 40, 30 sep - 4 okt
Tid: kl 09.00 och 10.30
Speltid/längd: 40 minuter
Antal platser: 60 per föreställning
Plats: Spelhålan på Kulturhuset Barbacka
Bokning: Bokas via Kulturnyckelns hemsida, tidigast 10 juni 2019
Arr: Kulturhuset Barbacka

EGET SKAPANDE – Bokstavsdans
Vi ska dansa och prata med kroppen där rörelsens alfa-
bet har många möjligheter och variationer. Dans främ-
jar lärandet och berikar elevernas olika förmågor. De får 
möjlighet att uttrycka sig genom dans och i det egna 
skapandet får elevernas egna tankar, idéer och känslor 
utrymme. Vi utforskar och arbetar med kroppsmedve-
tenhet, rörelseglädje och språkutveckling. För lärarna 
ger danstillfället kunskap om elevernas förmågor och 
inspiration till hur dans kan användas i undervisningen. 

Datum: Hösten 2019
Längd: 60 min
Antal: 23 elever/tillfälle (klasser med mer än 24-30 elever ombe-
des dela klassen och boka två tider)
Plats: Skolans idrottssal alternativ klassrum (med möjlighet till 
rörelse d v s utan möbler)
Bokning: Bokas via Kulturnyckelns hemsida, tidigast 10 juni 2019
Ledare: Danspedagog Jessica Ström
Arr: Kulturhuset Barbacka

Foto: Elin Nilsson

Bokning & tips på förberedelse: www.kristianstad.se/kulturnyckeln

Foto: Martin Sventorp



Bokning & tips på förberedelse: www.kristianstad.se/kulturnyckeln

Årskurs 2 • Musik
UPPLEVELSE - Konsert med 
Helsingborgs symfoniorkester och Nassim Al Fakir 
Kom till Kulturkvarteret och upplev en konsert med Hel-
singborgs Symfoniorkester! Med sig har de Nassim Al 
Fakir och tillsammans öppnar de dörren till den klas-
siska musikens fantastiska värld. Följ med på äventyr 
när Nassim ledsagar oss genom berättelsen om den lille 
elefanten Babar och orkestern spelar musik av Francis 
Poulenc. Innan konserten kommer musikern och peda-
gogen Emelie Roos ut till ert klassrum och låter barnen 
få kliva in i instrumentens magiska värld och lära sig 
mer om klassisk musik. Hon tar också med sig en film 
som gläntar på dörren till Kulturkvarteret. Dirigent: An-
dreas Eriksson.

Konserten är en del av In i musiken - ett tvåårigt utvecklingsprojekt 
där Musik i Syd skapar förutsättningar för att framförallt barn ska 
få möta den klassiska musiken och bygga en relation till Kultur-
kvarteret Kristianstad.
  
Datum: 28 & 29 april 2020
Tid: kl 10.15 & 11.30
Speltid/längd: ca 40 min 
Plats: Kulturkvarteret Stora salen 
Bokning: Föreställningen bokas via Kulturnyckelns hemsida. 
Schema för pedagogbesök kommer också att finnas på hemsi-
dan, tidigast 10 juni 2019.
Arr: Kulturhuset Barbacka och UNGA Musik i Syd/Kulturkvarteret  

EGET SKAPANDE – Musik- och rytmikglädje 
En pedagog från kommunala musikskolan kommer ut 
till skolorna och träffar alla elever i åk 2 vid tre tillfäl-
len under ett läsår. Under dessa tillfällen får eleverna 
sjunga och göra rörelse- och rytmiklekar. De får också 
lära känna och prova att spela på  olika spännande in-
strument. Eleverna blir inbjudna till musikskolans in-
strumentprovarkvällar som hålls en till två gånger/ter-
min på Musikskolan.

Datum: hösten 2019 och våren 2020
Tid:40 minuter x 3 tillfällen/grupp
Lokal: På skolorna. Bra utrymme för rörelse behövs.
Bokning: Skolorna kontaktas av Musikskolan 
Ledare: Musikpedagog Mima Hahne
Arr: Kommunala Musikskolan

9

Foto: Musikskolan i Kristianstad

Foto: Mehdi Bagherzadeh

Foto: Mats Bäcker
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Årskurs 3 • Teater
UPPLEVELSE - 
Teaterföreställning -  Pojken och stjärnan 
Barbro Lindgrens berättelse Pojken och Stjärnan från 
1991 är ett älskat och humanistiskt äventyr om vän-
skap. Om kampen för vänskapen och modet i en flykt 
fast en är rädd. Och om hoppet som plötsligt kan studsa 
fram i form av en mammahare. Natthimlen är mörk och 
stilla och full av stjärnor. Cirkustältet är tomt och tyst. 
Men i eldslukarens vagn lyser det. Där föds ett barn, 
med vidöppna ögon kommer han till världen och ser sig 
allvarsamt omkring. Samma natt föds också ett litet föl i 
cirkushästarnas vagn. Det är märkvärdigt, de föds sam-
ma natt och två stjärnor tänds på natthimlen ovanför 
cirkustältet. Pojken Pépé och hästen Stjärna blir bästa 
vänner. Stjärna kan tala men förstås bara med barnen 
och de som ännu är barn i sina hjärtan. De leker, trä-
nar cirkuskonster och får en dag uppträda tillsammans 
till publikens jubel. Men cirkusdirektören är inte nöjd. 
Stjärna skickas bort på en lastbil och en väntande fång-
enskap. Allt de båda vännerna har kvar är varandras 
stjärnor på natthimlen. Dramatisering och regi: Pelle 
Öhlund. Av och med Teater Sagohuset.

Datum: v 47, 18-22 november 2019
Tid: kl 09.00 och 10.30
Speltid/längd: ca 60 min
Antal platser: 100 per föreställning
Plats: Spelhålan, Kulturhuset Barbacka
Bokning: Bokas via Kulturnyckelns hemsida, tidigast 10 juni 2019
Arr: Kulturhuset Barbacka

EGET SKAPANDE – Upptäck teatern
I Tivoliparken ligger en av Sveriges äldsta teatrar som 
fortfarande är i bruk – Kristianstad Teater. I det här pro-
grammet får eleverna möjlighet att upptäcka hur det 
ser ut och fungerar på en teater. Kulturhuset Barbackas 
teaterpedagog Nina Olsson guidar klassen genom olika 
drama- och teaterövningar. Teaterns tekniker Jesper 
Cederholm ser till att eleverna får ta del av de tekniska 
möjligheter teatern erbjuder. Barnen får inblick i vilka 
yrkesgrupper som arbetar på en teater, de får själva 
prova på olika roller och möta nya och spännande be-
grepp som hör till teaterns magiska värld.

Datum: Fördelat över läsåret, vecka 39 t o m vecka 12
Tid: kl 09.00 och 11.15 
Längd: 90 min. Vid bussbokning, bussar lämnar och hämtar vid 
Tivolibadet, räkna in tid för promenad innan och efter passet.  
Antal platser: Minst 10 max 30 elever. På små skolor kan åk 2 alt 
4 inkluderas om gruppen annars blir för liten. Pedagoger deltar 
med elever i programmet. Endast en klass per tillfälle.
Plats: Kristianstad Teater
Bokning: Bokas via Kulturnyckelns hemsida, tidigast 10 juni 2019
Arr: Kulturhuset Barbacka

Pojken och stjärnan • Foto: Jan Vesala

Upptäck teater 
Foto: Martin Sventorp
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Årskurs 4 • Kulturhistoria
UPPLEVELSE & EGET SKAPANDE - 
Bland gudar och människor
Tiden mellan järnålder och medeltid är en spännande period i Skandinavien. Det hände mycket i samhället; en stor 
förändring var övergången från asatro till kristendomen. Men hur stor var förändringen egentligen? Vilka gamla 
gudar och väsen fortsatte att finnas och påverka människornas vardag? Och finns de kvar idag? Vi samlas kring 
världsträdet Yggdrasil och pratar 
om sagor, myter, traditioner och 
folktro. Programmet avslutas med 
en skapande del i vår verkstad där 
eleverna arbetar i grupper kring ett 
givet tema.

Datum: Hösten 2019 
Speltid/längd: 2 timmar inklusive fikapaus
Plats: Regionmuseet Kristianstad
Bokas: via Regionmuseet, tel 044-13 52 
56 eller bokning@regionmuseet.se  
Arr: Regionmuseet

Bokning & tips på förberedelse:
www.kristianstad.se/kulturnyckeln

EGET SKAPANDE -  
Folk & rövare i Åhus stad
Med Åhus som utgångspunkt får eleverna en person-
lig upplevelse och känsla för det medeltida samhället. 
Varje elev tilldelas en identitet, som hon eller han måste 
förhålla sig till. Efter en introduktion på Åhus museum 
ger sig klassen, med ledsagare, ut på en stadsvandring 
där de måste ta ställning till hur de ska agera utifrån sin 
roll och det uppdrag som ska klaras av. Vem bestämmer, 
vem arbetar, vem får vistas var? Avslutning med reflek-
tion kring hur samhället har förändrats, mänskliga rät-
tigheter, lika värde, demokrati med mera. Programmet 
har koppling till vårt samhälle idag.

Datum: Preliminärt veckorna 17-21  
Tid: kl 09.00-11.00 eller 12.00-14.00 
Speltid/längd: 2 timmar inkl fikapaus
Plats: Åhus museum och Åhus stad
Bokning: Bokas via Kulturnyckelns hemsida, tidigast  
december 2019 
Arr: Regionmuseet



Årskurs 5 • Konst
Under läsåret 2019-2020 väljer ni mellan två utställningar. Under hösten visas utställningen Noco av Nordic Art 
Collection och på våren visas uställningen Det parallella paradigmet av Gertrud Alfredsson & Anna Brag. Dessutom 
erbjuds en workshop med Pernilla Persson Jahangiri - Linjer som känns! 

UPPLEVELSE - Utställning - Noco av Nordic Art  
Collection
Är det möjligt 
att observera 
och ta pulsen 
på samtida 
konst nästan 
när den skapas? 
Många skulle 
betrakta det 
som en omöjlig 
uppgift. Men 
Nordic Art Collection kan betraktas som en ”tidskaps-
el” - ett specifikt tvärsnitt av samtida konst som gör det 
möjligt för oss som betraktare att få ett grepp om den 
moderna konsten. Samlingen omfattar ett brett spek-
trum av konstverk från vilt måleri, minimalistisk skulp-
tur till videokonst. Genom att upptäcka och diskutera 
utställningen kommer vi få förståelse för vad konst kan 
vara och vad den kan lära oss. Med utgångspunkt i ut-
ställningen avslutar vi visningen med att skapa tillsam-
mans i ateljén.   

Datum: v 34-39, 21 aug  – 29 sep (Obs! Två tider varje fm tis-fre)
Tid: kl 09.00 & 10.45
Längd: 90 min
Antal platser: Max 25 elever
Plats: Regionmuseet Kristianstad
Bokning: Tis-fre 08.00–11.45, 044-13 52 56 eller mejla ditt önske-
mål till bokning@regionmuseet.se
Arr: Regionmuseet och Kristianstads Konsthall

EGET SKAPANDE - 
Linjer som känns - Att teckna med alla sinnen!
Under ledning av konstnären Pernilla Persson Jahangiri får eleverna utforska och utveckla sin tecknarförmåga genom 
att bl a lära sig analysera och skissa människokroppen i rörelse. Hur kan man uttrycka sig med en penna utan att an-
vända ord? Fokus ligger på att tecknandet är ett redskap för att kommunicera en idé, berätta en historia, förmedla en 
tanke eller känsla och att själva processen kring att teckna inte handlar om att ”rita fint” eller att bilden ska sparas och 
hängas på väggen. Alla som kan hålla i en penna kan lära sig att teckna. Här sopar vi bort osäkerheten och rädslan att 
göra fel. Workshopen varar i 2 timmar med paus i mitten. Eleverna får gärna ha på sig något randigt. 

Längd: 2 tim
Antal platser: 1 klass
Plats: I klassrummet
Bokning: Schema skickas till alla klasser med förslag på datum och tid  
Schemat ska passa över 40 klasser, vi ber därför om flexibilitet.
Arr: Kultursamordnaren

UPPLEVELSE - Utställning – Det parallella paradigmet 
av Gertrud Alfredsson & Anna Brag 
Gertrud Alfredsson 
och Anna Brag arbe-
tar med att synlig-
göra vardagen. Deras 
konst får oss att om-
värdera föreställning-
ar och tolkningar av 
vår tid, språket och 
de möjligheter vi har 
att gestalta oss själva. 
Genom olika medier 
får vi stiga in i Al-
fredssons och Brags 
värld där vi kommer att få förståelse och möjlighet att 
förankra våra bildupplevelser till oss själva men också 
som grupp och våra liv i samhället. Med utgångspunkt 
i utställningen avslutar vi visningen med att skapa till-
sammans i ateljén.   

Datum: v 11-16, 10 mars 2020 – 17 april 2020  
(Obs! Två tider varje fm tis-fre)
Tid: kl 09.00 & 10.45
Längd: 90 min
Antal platser: Max 25 elever
Plats: Regionmuseet Kristianstad
Bokning: Tis-fre 08.00–11.45, 044-13 52 56 eller mejla ditt önske-
mål till bokning@regionmuseet.se
Arr: Regionmuseet och Kristianstads Konsthall
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Årskurs 6 • Dans
UPPLEVELSE -  
Dansföreställning Shapes
Shapes är danskompaniet Memory Wax’s 
tredje samproduktion med det kubanska 
danskompaniet Danza Teatro Retazos. Fö-
reställningen Shapes hyllar mötet mellan 
människor som en unik och värdefull hän-
delse och undersöker rörelsen och dess 
oundvikliga förändring och former som 
ständigt byter skepnad. Shapes reflekterar 
över hur vi förhåller oss till varandra och 
hur varje människa har behov av både fri-
het och tillhörighet. Memory Wax har sin 
bas i Malmö och firar 15 år 2019. Danskom-
paniet är känt för sitt poetiska, avskalade 
rörelsespråk och har turnerat i Sverige och 
internationellt. Tillsammans har de båda 
kompanierna, med perspektiv från olika de-
lar av världen, vänt och vridit på teman som 
tillhörighet och frihet. I så väl estetik som uttryck och metod finns en strävan att påminna om att rörelsespråket är 
vårt gemensamma språk, att alla människor, i alla åldrar och kulturer, bär på rika uttryck och möjligheter. 

Datum: v  37,  9-10 september
Tid: kl 10.30 och 13.00
Speltid/längd: ca 45 min inklusive publiksamtal
Antal platser: 250 personer per föreställning
Plats: OBS! Kulturkvarteret, Stora salen
Bokning: Bokas via Kulturnyckelns hemsida, tidigast 10 juni 2019
Arr: Kulturhuset Barbacka

EGET SKAPANDE – Skapa dans
Med öppenhet, nyfikenhet och tillit till sin 
egen kroppsliga förmåga får eleverna möj-
lighet att utforska egna rörelsekvaliteter och 
rörelseuttryck. Eleverna samtalar om dans 
och utövar dans i olika dans- och rörelseöv-
ningar samt skapar egen dans individuellt och 
i grupp. För eleverna är det en utveckling av 
medveten kroppsnärvaro, identitetsskapan-
de, ökad självkänsla och samspel med andra 
människor. För lärarna ger danstillfället kun-
skap om elevernas förmågor och inspiration 
till hur dans kan användas i undervisningen. 

Datum: vårterminen 2020
Tid: 2 timmar, förmiddag eller eftermiddag
Plats: Skolans idrottssal med musikanläggning
Bokning: Jessica Ström kontaktar samtliga årskurs 6 
Ledare: Danspedgoger Jessica Ström och Raymond Roa
Arr: Kulturhuset Barbacka
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Bokning & tips på förberedelse:
www.kristianstad.se/kulturnyckeln

Foto: Javier Garcia



Årskurs 7 • Film
UPPLEVELSE -  
Filmvisning - Till drömmarnas land
Sjuttonåriga Sabina kommer från Rumänien för att söka 
arbete i Holmsund, utanför Umeå. Hon möter femton-
åriga Elin och vänskap uppstår. Sabina är rom och har 
svårt att bli accepterad med Elin har varit mobbad i 
skolan och lider av att hennes pappa inte kan hantera 
sorgen efter mammans död. Tillsammans blir de ett kär-
leksfullt stöd för varandra. Långfilmen ”Till drömmarnas 
land” kan beskrivas som en ”Fucking Åmål” för vår tid, 
en kärlekshistoria i skuggan av debatten om rumänska 
tiggare och EU-migranter. Det är en poetisk vardagsbe-
rättelse om ungas utsatthet och längtan – men också en 
politisk film som utforskar tillståndet i dagens Sverige.

Till drömmarnas land är Victor Lindgrens första långfilm. 
Den tilldelades Svenska kyrkans filmpris - Angelospriset 
under Göteborg Filmfestival 2019. 

Datum: v 10, 2-6 mars
Tid: kl 09.15 och 09.30. Observera att filmen går i två salonger, 
ta med bokningsbekräftelse så att ni vet vilken tid och salong ni 
bokat.
Längd: ca 90 min
Antal platser: 200 per dag
Plats: Biograf Kosmorama
Bokning: Bokas via Kulturnyckelns hemsida, tidigast 10 juni 2019
Arr: Kulturhuset Barbacka

Observera att det inte är tillåtet att ha med sig dryck, godis eller 
chips på visningen. Det kommer inte heller att vara möjligt att 
köpa något på plats.

EGET SKAPANDE – 
Filmsamtal med regissör och skådespelerska
Filmens huvudperson Elin Marklund och filmens re-
gissör och manusförfattare Victor Lindgren träffar alla 
klasser veckorna efter filmvisningen för ett gemensamt 
samtal. De berättar om hur de lyckades göra en långfilm 
med lite pengar och mycket vilja och om resan från idé 
och manus till premiär. Elin kommer också att berätta 
om sina erfarenheter som skådespelare, mötet med 
Andreea som spelar den andra huvudrollen och om 
hur hon formade sin karaktär genom att ta sina egna 
livserfarenheter upp på vita duken. Mötet mellan den 
rumänska tjejen Sabina och Elin är en viktig del i filmen. 
Med elevernas hjälp kommer de att prata om de lik-
heter och olikheter som finns mellan tjejerna. Deras 
bakgrund, mål, drömmar och svårigheter. Varför finner 
de varandra? Filmen har kallats för en ”akut samtids-
skildring” och en ”Fucking Åmål för en ny generation”. 
Den talar om ett nytt Sverige. Ett Sverige som är mer 
främlingsfientligt än humant. Hur har det blivit så? Hål-
ler ni med om bilden filmen förmedlar? 
 
Datum: v 11-13, måndag till fredag
Tid: kl 09.30 och 13.00
Längd: ca 75 min
Antal platser: en klass per tillfälle
Plats: på skolan
Bokning: Dag och tid tilldelas efter bokning av filmvisningen. 
Filmsamtalet är obligatoriskt efter filmvisningen.
Arr: Kulturhuset Barbacka
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Bokning & tips på förberedelse: www.kristianstad.se/kulturnyckeln



Årskurs 8 • Litteratur
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UPPLEVELSE & EGET SKAPANDE  
Författarbesök med fokus på skrivande
Alla klasser i åk 8 erbjuds ett författarbesök till sin 
skola under vecka 41. Författaren kommer ut till sko-
lan och träffar eleverna klassvis. I år har författarbe-
söket fokus på skrivande och författaren kommer på 
olika sätt stimulera elevernas egna skrivande. Syftet 
med författarbesöket är att inspirera till eget skapande, 
lyfta fram och levandegöra litteraturen i skolarbetet 
och öka läslusten. I höst möter vi följande författare: 

Lisa Bjärbo skriver roliga och sorgliga böcker om var-
dag, relationer och känslor. Hennes senaste ungdoms-
roman Inuti huvudet är jag kul handlar om blyga Liv 
och hennes översociala pappa som flyttar till mörkaste 
Småland. 

Magnus Nordin är en produktiv och välkänd författare 
som skriver deckare, thrillers, och rysare. Hans senaste 
bok Midsommarmorden handlar om en ung kille som 
beslutar sig för att göra en film om ett mord som sked-
de för 25 år sen. 

Pär Sahlin är författare, lärare och föreläsare. Han har 
bland annat skrivit de lättlästa böckerna om Nadir, en 
kille som flytt från Syrien och nu lever tonårsliv i Sve-
rige. 

Samtliga författare håller i skrivövningar och vill inspi-
rera till eget skrivande. Ytterligare en författare tillkom-
mer. 

Datum: vecka 41
Längd: 60 min/klass
Bokning: Info skickas till lärare i åk 8. Vid anmälan ska läraren 
ange vilken författare som önskas till skolan. Vi försöker i möjli-
gaste mån tillgodose dessa önskemål. Gruppuppsättningar av för-
fattarnas böcker kommer att finnas på skolbiblioteken. Vid frågor 
kontakta SBC sbc@utb.kristianstad.se
Arr: Skolbibliotekscentralen (SBC) 

UPPLEVELSE - 
Författare på scen - Christina Lindström
Alla elever i åk 8 bjuds in till 
Kristianstad bokfestival och 
arrangemanget Författare på 
scen. Årets bokfestival-tema 
”Genom dina ögon” fokuserar 
på den personliga upplevelsen 
av en text och att läsaren ge-
nom litteraturen inte bara får 
dela någons upplevelse och be-
rättelse, utan även bjuds in att 
möta nya världar. Årets förfat-
tare, Christina Lindström, om 
varför hon skriver för barn och unga: ”Vardagen rymmer 
så många gåtor, så fantastiskt mycket humor, så mycket 
obesvarad längtan och så astronomiskt stora drömmar. 
Jag tror att det bor en liten ledtråd om vad det inne-
bär att vara människa i nästan varje ögonblick. I mina 
böcker försöker jag peta ner en del av allt det jag har 
snappat upp.”

Christina Lindström har hyllats för sina ungdomsroma-
ner Hälsningar från havets botten, Jack, Finns det björ-
kar i Sarajevo? och är aktuell med nya romanen Välj mig 
(sep 2019). Hon arbetar även som lärare på gymnasiet. 
och får mycket inspiration från sina elever. Christinas 
framträdande har fokus på läspepp!

Datum: Tors 5 sep 
Tid: kl 09.00, 10.00 eller 13.00 
Speltid: ca 45 min 
Plats: Kulturkvarteret, Stora salen 
Bokning: Anmälan via e-post till mimmi.ly@kristianstad.se 
senast den 22 augusti. Vid bokningstillfället blir ni tilldelade en tid 
enligt ett schema som har tagits fram i samarbete med transpor-
tenheten. Därefter går det bra att boka buss. 
För mer information: kontakta Mimmi Ly, tel 0733-136709 
Arrangör: Kristianstads stadsbibliotek, Barn & Unga



Bokning & tips på förberedelse:  
www.kristianstad.se/kulturnyckeln

Årskurs 9 • Teater
UPPLEVELSE -  
Teaterföreställning - Vi vet var du bor 
Vad gör din lärare när hen inte arbetar? Får man göra 
vad som helst utanför arbetet? Så länge det inte påver-
kar undervisningen alltså? Om man är en omtyckt och 
kompetent lärare, får man ändå ha åsikter som kanske 
inte är förenliga med skollagen? Och vad är yttrandefri-
het egentligen? Hur ställer sig vårt land till yttrandefri-
het? Tillåter vi så mycket att vi även tillåter sådana som 
inte tillåter särskilt mycket? Vi vet var du bor är en ny-
skriven elektronisk opera som är en fantasi utifrån en 
verklig händelse om en lärare som gick på ett opassande 
möte, en rektor som hade svårt att veta var han skulle 
sätta foten och studenter som försökte göra sin röst 
hörd. Och allt sjungs. Manus: Kristian Hallberg. Regi: 
Marie Parker Shaw. Av och med Månteatern

Datum: v 42, 16-18 oktober & v 43, 21-24 oktober 
Tid: kl 10.00 och 13.00 (Obs! 16 okt endast kl 13.00)
Speltid/längd: ca 40 min
Antal platser: 86 platser per föreställning
Plats: Spelhålan, Kulturhuset Barbacka
Bokning: Bokas via Kulturnyckelns hemsida, tidigast 10 juni 2019
Arr: Kulturhuset Barbacka    

EGET SKAPANDE -  
Workshop med Lyssnare Utan Gränser
En workshop om demokrati och yttrandefrihet för elev-
er som sett Månteaterns pjäs Vi vet var du bor. Det res-
pektfulla och välvilliga lyssnandet står i centrum när vi 
tar upp frågor och dilemman från pjäsen. Fokus är att 
fånga vad som sattes igång hos var och en hellre än att 
diskutera ”rätt och fel”. Vi uppmärksammar att varje 
elev har rätt till sin sanning och att den kan ändras samt 
att det är tillåtet att inte veta, att känna sig förvirrad och 
att inte vilja svara på en fråga. Vi enas om ett muntligt 
kontrakt som lägger grunden för trygghet och ”högt i 
tak”. Alla ges möjlighet att uttrycka sig och lyssna på 
varandra. Frågor som avhandlas handlar om dilemman, 
gränser, ansvar och ställningstagande kopplat till yttran-
defrihet. Eleverna får också reflektera kring civilkurage, 
om och hur de skulle agera i en viss situation. 

Datum: Vecka 43, 45 och 46
Tid: kl 09.00, 10.30 och 13.00
Speltid/längd: ca 50 min
Antal platser: En klass per tillfälle
Plats: i klassrummet
Bokning: Dag och tid meddelas efter bokning av föreställningen 
Vi vet var du bor. Workshop är obligatorisk efter föreställning.
Arr: Kulturhuset Barbacka    

UPPLEVELSE - Teaterföreställning • Bye bye bror 
Efter år av eskalerande våld, skjutningar och mord i kri-
minella miljöer är det många som vill hoppa av den kri-
minella banan och bort från gängen. Det är en lång pro-
cess som i många fall kräver att du på nytt lär dig vad det 
innebär att tillhöra samhället. Bakom statistiken, bakom 
antalet skjutningar och mord finns bara en gemensam 
nämnare: de är alla MÄN. En dokumentär teaterföre-
ställning med inslag av dans baserad på intervjuer med 
män som är i process att lämna kriminalitet och gängliv. 
Hur går det till, vem blir man sen och vad har manlighe-
ten för roll i det hela? Efter varje föreställning följer ett 
publiksamtal. Av och med Riksteatern i samarbete med 
Teater Fryshuset.

Datum: v 6, 4-5 februari 
Tid: 4 feb kl 10.00, 5 feb kl 10.00 och 13.00
Speltid/längd: cirka 2 timmar inklusive publiksamtal.
Antal platser: 86 platser per föreställning. 
Plats: Spelhålan, Kulturhuset Barbacka
Bokning: Begränsat antal platser. Skicka intresseanmälan till 
erna.bolin@kristianstad.se senast 31 okt, gärna med motive-
ring till varför din skola/klass önskar boka. Platserna fördelas 
därefter.
Arr: Kulturhuset Barbacka    16

Foto: Henrik Hulander
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Grundsärskolan 
UPPLEVELSE - Grundsärskolan F-6 + ämnesområde 7-9
Teaterföreställning Totto, Otto och deras  
bästa vän Lilla
Totto, Otto och deras bästa vän Lilla är en clownföre-
ställning där magi och akrobatik på ett kreativt sätt vävs 
samman med teater, dans och musik. Föreställningen 
börjar i en magisk och drömsk fantasivärld som över-
går till att handla om de bästa vännerna Totto och Otto 
som bjuder till fest. Men ingen kommer... vilket gör Otto 
ledsen. Totto som vill göra sin bästa vän glad, överras-
kar honom med ”Lilla”, en egentillverkad vän som han 
har byggt ihop av en flaska, kaffekanna, lock och två 
salladsgafflar. Formen är näst intill ordlös. Lågmäld och 
poetisk, fast ändå absurd och komisk. I denna clownfö-
reställning varvas subtila komiska magieffekter, oväntad 
slapstick och cirkustricks. Av och med Teater Kanalje.

Datum: v 49 2-4 december
Tid: kl 09.00 och 10.30
Föreställningslängd: 35 minuter 
Lokal: Spelhålan, Kulturhuset Barbacka 
Bokning: Bokas via Kulturnyckelns hemsida, tidigast 10 juni 2019 
Arr: Kulturhuset Barbacka

EGET SKAPANDE - 
Grundsärskolan F-6 
Workshop i musik
Färgsprakande och 
medryckande sånger 
med tecken som stöd! 
Tillsammans med Ker-
stin Axelsson och Mar-
garetha Evmark, mu-
siker/musikpedagoger 
och läromedelsförfat-
tare, får vi sjunga, spela 
rytminstrument, dansa 
och teckna. Kerstin och 
Margaretha utgår från 
sina läromedel ”Kom igång med teckensång 1, 2 och 3” 
och väljer sånger utifrån önskemål, elevernas ålder och 
förmåga att sjunga och teckna.

Datum: v 17, 22-24 april 
Tid: 3 lektioner per dag och skola, kl 08.45-12.30.
1 lektion/grupp á 45-60 min och en gemensam för båda grup-
perna.
Lokal: på skolan 
Bokning: En dag per skola. Bokas via Kulturnyckelns hemsida 
tidigast 10 juni 2019 
Arr: Kulturhuset Barbacka

UPPLEVELSE - Grundsärskolan ämnen 7-9
Upptäck teatern 
I Tivoliparken ligger en av Sveriges äldsta teatrar som 
fortfarande är i bruk – Kristianstad Teater. I det här pro-
grammet får eleverna möjlighet att upptäcka hur det 
ser ut och fungerar på en teater. Kulturhuset Barbackas 
teaterpedagog Nina Olsson guidar klassen genom olika 
drama- och teaterövningar. Teaterns tekniker Jesper 
Cederholm ser till att eleverna får ta del av de tekniska 
möjligheter teatern erbjuder. Barnen får inblick i vilka 
yrkesgrupper som arbetar på en teater, de får själva pro-
va på olika roller och möta nya och spännande begrepp 
som hör till teaterns magiska värld.

Datum: v 47, 20-21 november
Tid: kl 09.00 och 11.15
Speltid/längd: 90 min. Vid bussbokning, bussar lämnar och hämtar 
vid Tivolibadet, räkna in tid för promenad innan och efter passet.  
Lokal: Kristianstad Teater
Bokning: Bokas via Kulturnyckelns hemsida tidigast 10 juni 2019 
Arr: Kulturhuset Barbacka

Bokning & tips på förberedelse: 
www.kristianstad.se/kulturnyckeln



Bokning & tips på förberedelse:
www.kristianstad.se/kulturnyckeln
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Resursskola
UPPLEVELSE & EGET SKAPANDE 
Besök och workshop på Wanås Konst åk F-6
Utgångspunkten för all Wanås Konsts verksamhet är 
samtidskonsten. Varje år skapas visningar och work-
shops utifrån de nya utställningarna och utomhusmiljön 
på Wanås erbjuder ett lustfyllt lärande. Aktiviteterna ger 
förtrogenhet med konst och kultur och vi ser dagligen 
hur konsten inspirerar och hur kreativitet formar unga 
människors ambitioner och förmågor. Wanås konst er-
bjuder flera olika typer av besök och skolorna får själva 
vara delaktiga i vad som passar bäst för just dem. 

Datum: Hösten 2019
Speltid/längd: 4 timmar inkl. lunchpaus
Antal platser: 25 platser/tillfälle
Plats: Wanås konst, Knislinge 
Bokning: Skolan blir kontaktad och upplägg görs i samråd med 
skolan
Arr: Kultursamordnaren

UPPLEVELSE & EGET SKAPANDE  
Konstworkshop åk 7-9
Högstadiets resursklasser bjuds in till att möta konstnä-
rerna, Isabel och Alfredo Aquilizan, och arbeta tillsam-
mans med dem i det som kommer att bli sommarens 
stora utställning på Wanås Konst. I samband med work-
shopen kommer ni även att få en konstvisning i parken. 
Konstnärsparet Aquilizan lämnade 2006 sitt hemland Fi-
lippinerna för att flytta till Australien, en erfarenhet som 
influerar dem mycket i konsten. Återkommande teman 
är resande, hem, tillhörighet och migration. Vad är det 
egentligen som gör ett hem och vad tar du med dig om 
du måste flytta? De arbetar ofta med ickekonstnärer för 
att realisera sina konstverk, skapa dialog och lokalt en-
gagemang. Ofta utgår de från återvunnet material, till 
exempel kartonger eller skräp. 

Datum: april 2020, exakta datum kommer längre fram
Längd: 4 timmar inkl. lunchpaus
Antal platser: max 25/tillfälle
Plats: Wanås Konst, Knislinge
Bokning: Skolan blir kontaktad när exakta datum är tillgängliga 
Arr: Kultursamordnaren

Foto: Elin Magnusson



Förberedelseklass
UPPLEVELSE & EGET SKAPANDE
Besök och workshop på Wanås Konst åk F-3
Utgångspunkten för all Wanås Konsts verksamhet är 
samtidskonsten. Varje år skapas visningar och work-
shoppar utifrån de nya utställningarna och utomhus-
miljön på Wanås erbjuder ett lustfyllt lärande. Aktivite-
terna ger förtrogenhet med konst och kultur och vi ser 
dagligen hur konsten inspirerar och hur kreativitet for-
mar unga människors ambitioner och förmågor. Wanås 
konst erbjuder flera olika typer av besök och skolorna 
får själva vara delaktiga i vad som passar bäst för just 
dem. Bokning sker därför i samråd mellan aktuella lä-
rare och kultursamordnare.

Datum: Hösten 2019
Speltid/längd: 4 timmar inkl. lunchpaus
Antal platser: 25 platser/tillfälle
Plats: Wanås konst, Knislinge 
Bokning: Skolan blir kontaktad och upplägg görs i samråd med 
skolan
Arr: Kultursamordnaren

UPPLEVELSE -  
Föreställning - Bach in the street  åk 4-9
Vem är du? Var kommer du ifrån? Vart ska du? I Bach in 
the street möts klassisk musik och streetdance. Upplev 
en crossover med två framstående artister inom sina 
respektive genrer. Här möter Johann Sebastian Bach 
streetdans, hiphop-beats och klassiska musikhistoriska 
referenser i en berättelse om kulturella arv och livsfrå-
gor, om att fly och rotas i ny jord. Tillsammans delar ar-
tisterna en berättelse om att ärva och bära minnen, att 
fly, hitta sin plats och hur olika kulturer kan få en män-
niska att växa. Båda artisterna är födda i Sverige men 
deras föräldrar har flytt krig och förintelse. Eftersamtal: 
Under eftersamtalet kommer eleverna att få möjlighet 
att ställa frågor till de medverkande och regissören. 

Konserten är en del av In i musiken - ett tvåårigt utvecklingsprojekt 
där Musik i Syd skapar förutsättningar för att framför allt barn ska 
få möta den klassiska musiken och bygga en relation till Kultur-
kvarteret Kristianstad.  
 
Datum: v 50, 11 december 
Tid: Kl 10.00 (mellanstadiet) 12.30 (högstadiet) Obs! begränsat 
antal platser för högstadiet, först till kvarn!
Speltid/längd: 35 min + ca 10 min samtal 
Antal platser: 50 per föreställning 
Plats: Kulturkvarteret Lilla salen 
Bokning: Bokas via Kulturnyckelns hemsida, tidigast 10 juni 2019 
Arr: Kulturhuset Barbacka och UNGA Musik i Syd/Kulturkvarteret  

UPPLEVELSE & EGET SKAPANDE-  
Konstworkshop åk 7-9
Högstadiets resursklasser bjuds in till att möta konstnä-
rerna, Isabel och Alfredo Aquilizan, och arbeta tillsam-
mans med dem i det som kommer att bli sommarens 
stora utställning på Wanås Konst. I samband med work-
shopen kommer ni även att få en konstvisning i parken. 
Konstnärsparet Aquilizan lämnade 2006 sitt hemland Fi-
lippinerna för att flytta till Australien, en erfarenhet som 
influerar dem mycket i konsten. Återkommande teman 
är resande, hem, tillhörighet och migration. Vad är det 
egentligen som gör ett hem och vad tar du med dig om 
du måste flytta? De arbetar ofta med ickekonstnärer för 
att realisera sina konstverk, skapa dialog och lokalt en-
gagemang. Ofta utgår de från återvunnet material, till 
exempel kartonger eller skräp. 

Datum: april 2020, exakta datum kommer längre fram
Längd: 4 timmar inkl. lunchpaus
Antal platser: max 25/tillfälle
Plats: Wanås Konst, Knislinge
Bokning: Skolan blir kontaktad när exakta datum är tillgängliga
Arr: Kultursamordnaren

Bokning & tips på förberedelse:
www.kristianstad.se/kulturnyckeln

Bach in the street. Foto: Peter Bothen
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Kulturnyckeln - fakta
Vad är Kulturnyckeln?
Kulturnyckeln är Kristianstad kommuns kulturgaranti 
och innebär att ALLA barn och elever har möjlighet att 
ta del av kultur i förskolan och grundskolan. Det gör att 
ALLA barn och elever kontinuerligt, under hela sin skol-
tid, får möta professionellt producerad kultur i olika for-
mer. Programmet är utformat så att olika årskurser, från 
3 år i förskolan till och med årskurs 9, möter olika typer 
av kultur. Hur det är fördelat kan du se på illustrationen 
nedanför. Kulturnyckeln är en permanent verksamhet i 
Kristianstad kommun och omfattar såväl den kommu-
nala förskolan/skolan som kooperativ och friskolor. 

Innehåll
Kulturnyckeln innehåller tre delar: upplevelse, eget 
skapande och kompetensutveckling. Det innebär att 
barn/elever regelbundet möter kultur både i form av 
eget skapande och upplevelse samt att skolans peda-
goger erbjuds kompetensutveckling i kulturämnen för 
att kunna göra kultur mer närvarande i undervisningen. 
 
Vilka är vi?
Kulturnyckeln är en kommunal verksamhet som Barn- 
och utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsför-
valtningen gemensamt ansvarar för. Den bygger på ett 
nära samarbete mellan de kommunala och regionala 
kulturaktörerna såsom Kulturhuset Barbacka, bibliote-
ken, musikskolan, Skolbibliotekscentralen/utvecklings-
avdelningen BUF, Regionmuseet, Kristianstad konsthall 
och Unga Musik i Syd. 

Kulturnyckeln och Skapande skola
Skapande skola-medel är statliga medel som kommu-
nen varje år söker från Kulturrådet. Inför läsåret 19/20 
har Barn och utbildningsförvaltningen sökt och fått till-
delat 1,9 miljoner kronor. Dessa medel används till att 
förstärka eller utöka arrangemangen i Kulturnyckeln. 

Kulturnyckeln + Läroplanerna = SANT
Kulturnyckeln grundar sig på läroplanernas och skolpla-
nens intentioner om kultur i förskola och skola. Genom 
att aktivt ta del av Kulturnyckelns olika program och se 
det som en del av undervisningen bidrar förskolan och 
skolan till att barn och elever använder och tar del av 
många olika uttrycksformer. Kulturnyckeln innebär en 
likvärdig möjlighet för alla barn och elever att ta del av 
kultur i förskolan/skolan och bidrar till en ökad målupp-
fyllelse. 

Lpfö 18
”Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De 
ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och be-
skriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlig-
het att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika 
estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, 
sång, musik och dans.”

Lgr-11, reviderad 2017
”I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktis-
ka, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. 
Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De 
ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och upp-
leva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musi-
cerande och skapande i bild, text och form ska vara in-
slag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och 
bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, 
tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenhe-
ter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna 
ska tillägna sig”.

Karin Haskå, Kultursamordnare Kulturnyckeln
karin.haska@kristianstad.se • 044-13 64 76, 0733-13 64 76

UPPLEVELSE

KOMPETENSUTVECKLING EGET SKAPADE



För bokning & mer information: 
www.kristianstad.se/kulturnyckeln

Varmt välkommen!

Tips på förberedelse 
På hemsidan finns tips på förberedelse inför din kulturupplevelse. 
Detta för att er upplevelse ska bli så bra som möjligt. Förslagen är 
till exempel frågor som kan vara bra att fundera på, innan eller efter 
upplevelsen. Det kan vara text eller förklaringar till föreställningar el-
ler tips och råd på vart man kan vända sig om frågor och funderingar 
uppstår efter en upplevelse. Samarbeta gärna och ha kontakt med 
arrangör eller kulturpedagog för kunskapsutbyte, reflektion, informa-
tion eller frågor. Tips till förberedelse hittar du under respektive upp-
levelse och årskurs på hemsidan.

Att tänka på vad gäller lokal och deltagande: 
Lokal (vid tillfällen när vi kommer till er skola):  Ni bokar lokalen. Se till att den är iordningsställd inför 
arrangemanget. 
Deltagande: 
Delta/närvara aktivt under hela kulturtillfället. Den besökande pedagogen kan behöva hjälp med ansvar för klassen 
och du som pedagog kan få ytterligare kunskaper om elevernas olika förmågor. Som pedagog får du också inspiration 
och verktyg att integrera kulturämnet i din undervisning. 

Tänk på att inte komma fler pedagoger än vad ni anmält, detta p g a platsbrist.  

Transport
Transport
Utbudet i detta häfte inkluderar gratis transport, tur och retur, vid de tillfällen 
då ni inte har gångavstånd. Ni bokar själva bussar till de arrangemang som 
gäller barn födda 2014 i förskolan samt årskurs F-9 i grundskolan. För barn 
födda 2015-2016 i förskolan ansvarar Kulturhuset Barbacka för bokningen. 

Så här bokar du: 
Kommunal skola
Gå via Metodboken och klicka vidare till Blanketter och välj ”Bussbeställ-
ning – Kulturnyckeln/Skapande skola”. 
Friskola
Ring Kjell-Åke Radeklev på Transportavdelningen på Barn- och utbild-
ningsförvaltningen på telefonnummer 044-13 64 43. Om inte Transport-
avdelningen kan köra er så kommer Kjell-Åke att guida er rätt till det 
andra bussbolaget som ni då ska kontakta. 
Frågor angående transport?  
Kontakta: karin.haska@kristianstad.se 044-13 64 76
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