Garanterad plats för förskola/skola i Kristianstads kommun

PROGRAM LÄSÅRET 18/19
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Garanterade platser!
Gratis buss!
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Välkomna till Kulturnyckeln och utbudet för läsår 18/19.
Detta är Kulturnyckelns åttonde år och programmet är som vanligt fyllt med fantastiska möjligheter till upplevelser och kreativitet i samarbete med professionella kulturutövare. Utbudet är gratis
och det ingår gratis buss till de elevarrangemang som ni inte har gångavstånd till. Vi erbjuder även
kompetensutveckling för dig som är pedagog. Allt för att underlätta och ge stöd i att finna nya vägar mellan kultur och lärande. Delar av innehållet kommer att uppdateras under året och du kan
alltid hitta den senaste informationen på Kulturnyckelns hemsida, www.kristianstad.se/kulturnyckeln. Där ligger också länk till bokningssystemet, filmklipp, lärarhandledningar med mera. Följ
oss också gärna på Facebook, www.facebook.com/kulturnyckeln, så att du inte missar något.
Vi önskar dig och din grupp/klass ett givande kulturår!
Karin Haskå, Kulturkoordinator för Kulturnyckeln och Skapande skola
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Kompetensutveckling är viktigt!

Vi erbjuder gratis kompetensutveckling för verksamma pedagoger i förskolan/skolan i Kristianstads kommun. Välkommen att anmäla dig.
FÖR FÖRSKOLAN
Ta sångglädjen ett steg vidare • våren 2019
Djupdyk ner i sångens och rytmikens värld. Inspireras och lär av tre drivna
musik-/sång-/rytmikpedagoger: Katarina Nilsson Bremer, Emelie Ekberg och
Julia Iderberg. De har lite olika ingångar men en sak gemensamt: ett starkt engagemang och mycket kunskap om sång och barn. Upplev Kristianstads egen
Förskolepersonalkör i en prova-på-workshop för alla tillsammans med dess
populära körledare Katarina. Julia och Emelie med erfarenhet från barnkörer
bjuder in till sin barnsångsvärld, där det finns flera finurliga knep att hämta,
bland annat hur man lägger upp en samling med sång som kan engagera alla.
På en förskola kan sång främja språkutveckling, motorik och samarbete, eller
användas för att uttrycka känslor och lösa konflikter. Fyll på ditt förråd med nya sånger och rörelselekar och få praktiska tips om hur du med sång kan underlätta och berika en förskolevardag.
När: Ett tillfälle per pedagog, 6/5 eller 7/5 2019
Tider: 9.00–12.00 eller 13.00–16.00
Lokal: Lilla salen, Kulturkvarteret Kristianstad, Kanalgatan 30
Bokning: Bokas via Kulturnyckelns hemsida
Arrangörer: UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum i samarbete med Svängrumo och UNGiKÖR

FÖR ÅK F-6
Teater som verktyg i skolan • hösten 2018 & våren 2019
Hur kan jag använda mig av drama och teater som verktyg i min undervisning? Här får
du tips på allt från små korta ”brytövningar” när klassen behöver pausa och hitta ny
energi till övningar som kan inspirera och sätta igång längre arbetsprocesser. Ta tillfället i akt att som pedagog själv få vara deltagare, prova på övningar och få ny energi.
Workshopen hålls av Nina Olsson, teaterpedagog på Kulturhuset Barbacka. Nina
träffar det här läsåret alla åk 3 i programmet Upptäck Teatern på Kristianstad Teater.
Datum: vecka 47, tisdag 20/11 2018 eller vecka 6, tisdag 5/2 2019
Tid: kl 14.00-16.30 inkl 20 min fikapaus
Lokal: Kulturhuset Barbacka
Bokning: Bokas via Kulturnyckelns hemsida
Arr. Kulturhuset Barbacka

FÖR ÅK 7-9 + SKOLBIBLIOTEKARIER
Källa på det? • våren 2019
För att kunna hantera dagens digitaliserade samhälle är det viktigt att kunna söka och
värdera information. Det framkommer också tydligt i läroplanerna att eleverna ska
lära sig detta. Syftet med kompetensutvecklingen är att lärare och skolbibliotekarier
ska stärka sin kompetens för att kunna utveckla sin undervisning inom området källkritik så att elevernas lärande gynnas. Detta ska uppnås genom att deltagarna:
- tar del av föreläsningar och workshops där källkritik belyses utifrån olika perspektiv.
- deltar i kollegiala samtal om källkritik och undervisning i källkritik.
Utvecklingsavdelningen erbjuder lärare och skolbibliotekarier att under fyra tillfällen
vårterminen 2019 fördjupa sig inom området källkritik under kollegiala former.
Datum: Fyra tillfällen under vårterminen 2019
Bokning: Bokas via Kulturnyckelns hemsida
Arr: Skolbibliotekscentralen (SBC)
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3-5 år • Scenkonst
Föreställning för barn födda: 2013, 2014 & 2015
Kullerbagge med Big Wind
Koreografen och dansaren Bronja Novak Lindblad har i långa tider, med förstoringsglas, sökt efter intressanta småkryp och se där – en art som gömt sig för vetenskapen. Kullerbaggen! Den är enormt rar, speciell och knappt synlig.
Men med hjälp av fantasynen kan nu alla med barnasinne se den om de bara anstränger sig en aning. Men vad gör
den egentligen? Vad håller Kullerbaggen på med? En danzoologi för de minsta.
Av och med: Bronja Novak Lindblad.
Datum: Våren 2019, vecka 9-15
Tid: måndag till fredag kl. 9.00 och 10.15
Speltid: 30 minuter
Lokal: Kulturhuset Barbacka, Aoseum och biblioteksfilialer i Kristianstads kommun
Ange vilket bibliotek/spelplats du önskar gå till, antal barn och antal vuxna samt om du behöver buss. Tid, plats och transport meddelas
därefter förskolorna av Kulturhuset Barbacka.
Bokning: Bokas via Kulturnyckelns hemsida tidigast from 18/6
Arr: Kulturhuset Barbacka och biblioteken i Kristianstad

Kullerbaggen. Foto: Lina Ikse

Kullerbaggen. Foto: Lina Ikse

Bokning & förslag på förberedelse: www.kristianstad.se/kulturnyckeln
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F-klass • Litteratur & konst
Läsåret 2018-2019 samarbetar folkbiblioteken och Konsthallen för att ge barnen en inkörsport till konstens och böckernas värld. Årets tema – Smått blir stort, stort blir smått. Gemensamma nämnare för de olika arrangemangen är
djur och natur, perspektivskiftningar, synliggörande och känslor.
I läroplanen för förskoleklassen står det att elever ska få ”möjligheter att läsa, lyssna på samt skriva och samtala om
såväl skönlitteratur som andra typer av texter och händelser. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att
skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer”.
Workshop i illustration
Nelly Nilsson Nyberg är både 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 konstpark och Hässleholm Kulturhus. Workshopen knyter an till det övergripande
temat för f-klassen: Smått blir stort, stort blir smått.
Vad gömmer sig bland löv och kvistar? Små, små kryp
och filurer. Vad tänker de på? Är de rädda att inte synas eller kan det vara skönt att gömma sig? Hur känner
krypen sig? Hur känner barnen sig? Nelly ritar och hittar på berättelser tillsammans med barnen och pratar
bland annat om olika känslor, om hur vi blir sedda och
bemötta av varandra.

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 Maria Nilsson Thores bilderbok Vem ser
Dim?, en saga med stämningsfulla akvarellillustrationer
som utspelar sig i en pytteliten värld mitt i skogen. Den
handlar om önskan att bli sedd – och om konsten att se
det som finns alldeles intill.
Tid: Hela läsåret
Längd: ca 1 timme
Bokning: Biblioteken kontaktar personal i förskoleklassen under
läsåret för att boka tid.
Arr: Folkbiblioteken i Kristianstads kommun

Illustration:Nelly Nilsson Nyberg

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-koordinatorn

Se fler program för F-klass på nästa sida.

Illustration: Maria Nilsson Thore
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F-klass • Litteratur & konst
Regionmuseet och Kristianstads konsthall
Under läsåret 2018-2019 kommer ni att få välja höst eller vårbesök på konsthallen. Det finns två olika utställningar
som passar för f-klass.
Varm saft - Ingela Ihrman
Datum: 21/8 – 28/9

Sagan – Eva Kerek och Lukas Göthman
Datum: 12/2 – 29/3 2019

Djur och natur kryper in i värmen på konsthallen i höst,
även de besvärliga arterna, skadedjuren och ogräset.
Varm saft handlar om hur människan samspelar med
andra arter. Ni får bland annat träffa den gigantiska jättebjörnlokan som lockar med farligheter och den klumpiga paddan som kämpar med nästintill omöjliga gymnastiska övningar. Vi ställer oss frågande; måste alla
kunna ta sig smidigt över gymnastikredskapen? Vad
betyder det att inte vara välkommen i det ”normala”.
Det är betraktelser av att inte passa in, men också att
skapa alternativa möjligheter och tolkningar, för både
människan, växter och djur. Vi samtalar om det vi ser
och upplever, sen skapar vi tillsammans.

I utställningen Sagan får ni bland annat träffa hunden
Hasse, en ganska allvarlig hund med humor. Han bor
ihop med Lukas men är hos Eva några dagar lite då och
då. Eva är konstnär men Hasse är måttligt konstintresserad tyvärr. Däremot så har han ett intressant känsloliv. Han är mycket lojal. Extremt envis. Han har hygglig
koll på hur allting hänger ihop. Älskar sina kompisar.
Och intresserar sig för saker som de allra flesta inte ens
lägger märke till. Hunden Hasse är en vän till Eva både i
hennes konstvärld och i den riktiga världen vad nu den
är. Vi samtalar om det vi ser och upplever, sen skapar
vi tillsammans.

Foto: Ingela Ihrman

Foto: Eva Kernek

Datum: 12/2 – 29/3 2019
Tid/längd: 75 min Obs! två fasta tider varje fm tis-fre kl 08.4510.00 och 10.30-11.45.
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

Datum: 21/8 – 28/9 2018
Tid/längd: 75 min Obs! två fasta tider varje fm tis-fre kl 08.4510.00 och 10.30-11.45.
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

Bokning & förslag på förberedelse:
www.kristianstad.se/kulturnyckeln
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Årskurs 1 • Dans
Eget skapande - Sagodans
Sagodansen inleds med samtal om dans och en sagoberättelse. I Sagodans används några av alla våra sinnen
– syn, hörsel, känsel, balans och kropp för att med inspiration från berättelsen och våra olika förmågor uttrycka
oss i dans. Kreativitet och det egna skapandet är i fokus!
Genom sagodans utforskar och utvecklar eleverna sin
kroppsmedvetenhet, rörelseglädje och språkutveckling.
För lärarna är detta ett tillfälle att få mer kunskap om
elevernas förmågor och inspiration till mer dans i undervisningen i alla ämnen.

Dansföreställning - GRÄS
Scenen är täckt av gräs och en halv bil är på väg in. Två
rödhåriga figurer och en fikasugen granne dyker upp.
Rörelserna tar plats och musiken blandas med ljud av
fågelkvitter och gräsklippare. Plötsligt jonglerar regnet under ett moln. Stort och smått, perspektiven leker med oss. Här i gräset kan allting hända! Här möts
dansare, dockspelare och en cirkusartist för allra första
gången på en scen. Gräs skapades i samarbete mellan
Claire Parsons Co. och Marionetteatern, Kulturhuset
Stadsteatern i Stockholm. Välkommen till en fantasifull
picknick i det gröna!
Datum: Vecka 40, 1-5 oktober 2018
Tid: kl 09.30 och 10.45
Föreställningslängd: cirka 40 minuter
Antal platser: 90 per föreställning
Lokal: Spelhålan, Kulturhuset Barbacka
Bokning: Bokas via Kulturnyckelns hemsida tidigast from 18/6
Arr: Kulturhuset Barbacka

Datum: hösten 2018
Längd: 60 min
Lokal: Idrottssal alternativt klassrum (med möjlighet till rörelsefrihet/utan möbler)
Ledare: Danspedagog Jessica Ström
Bokning: Bokas vid Kulturnyckelns bokningssystem tidigast from
18/6
Arr: Kulturhuset Barbacka

EXTRA DANSTILLFÄLLE!
I samband med föreställningen GRÄS så erbjuder vi ett
extra tillfälle att dansa. Eleverna får chans att uttrycka
sig inifrån och ut genom rörelse. Dansupplevelsen kan
användas som förarbete alternativt efterarbete och ligger i direkt anslutning till föreställningen.
Obs! Begränsat antal platser.
Datum: vecka 40, 1-5 oktober 2018
Tid: 09.15-10 och 10.30-11.15
Lokal: Garaget, Kulturhuset Barbacka
Ledare: Danspedagog Jessica Ström
Bokning: Bokas via Kulturnycklens hemsida tidigast fr o m 18/6
Arr: Kulturhuset Barbacka

Bokning & förslag på förberedelse:
www.kristianstad.se/kulturnyckeln
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Årskurs 2 • Musik
Klasskamrater - Konsert
Är man fortfarande klasskamrater när man blir vuxen?
Vad var det som hände med Arvid på rasterna? Varför
måste den gamla matteläraren mäta allt hela tiden? Är
Karl lika rädd för skuggor nu som han var då? Och blir
man nån helt annan när man kommer hem från skolan?
Fyra klasskamrater som nu blivit vuxna återförenas och
med hjälp av sång och musik, hopp och steg, skratt och
gråt så ger de sig ut på en fartfylld och tänkvärd minnesresa till tiden då de själva gick i skolan. En minnes-palett
med både ljusa och mörka färger, roliga och oroliga funderingar med sväng i dur och vals i moll.
”Visst har vi vuxit era decimeter, visst har det gått en
väldig massa dar. Men drömmarna och våra hemligheter, det kan ni skriva upp – dom har vi kvar”. En helt ny
musikföreställning med nya underbara och underfundiga sånger av Per Dunsö. Medverkande: Mia Moilanen,
Niklas Holtne, Karl Ingvarsson, Victor Berg. Text & musik: Per Dunsö.
Datum: Vecka 47, 19-23 november 2018
Tid: kl. 9.00 och 10.30
Föreställningslängd: 40 minuter
Antal platser: 90 per föreställning
Lokal: Spelhålan, Kulturhuset Barbacka
Bokning: Bokas via Kulturnyckelns hemsida tidigast fr o m 18/6
Arr: Kulturhuset Barbacka

Ur-kul. Foto: Joakim Lenell

Pedagogiskt program - Musik- och rytmikglädje
En pedagog från Kommunala Musikskolan kommer ut
till skolorna och träffar alla elever i årskurs 2 vid fyra tillfällen under ett läsår. Under dessa tillfällen får eleverna
sjunga, lyssna och fantisera kring musik och göra rörelse- och rytmiklekar. De får också lära känna och prova
att spela på olika spännande instrument. Eleverna blir
inbjudna till Musikskolans instrumentprovarkvällar som
hålls en gång/termin på Musikskolan.
Datum: Hösten 2018 och våren 2019 (hela läsåret)
Tid: 40 minuter x 4 tillfällen/klass
Lokal: På skolorna. Bra utrymme för rörelse. Möjlighet att spela
upp CD måste finnas.
Bokning: Skolorna kontaktas av Musikskolans pedagog
Arr: Kommunala Musikskolan

Foto: Musikskolan i Kristianstad

Bokning & förslag på förberedelse:
www.kristianstad.se/kulturnyckeln
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Årskurs 3 • Teater
Pedagogiskt program – UPPTÄCK TEATERN
I Tivoliparken ligger en av Sveriges äldsta teatrar som
fortfarande är i bruk – Kristianstad Teater. I det här programmet får eleverna möjlighet att upptäcka hur det
ser ut och fungerar på en teater. Dessutom guidar Kulturhuset Barbackas teaterpedagog Nina Olsson klassen
genom olika drama och teaterövningar. Teaterns tekniker finns med och hjälper oss att 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 begrepp som hör till teaterns magiska värld.
Datum: Fördelat över läsåret med start vecka 39 och tom vecka 4.
Tid: 09.00-10.30 och 11.15-12.45
Längd: 90 min. (Vid bussbokning, tänk på att bussar oftast lämnar och hämtar vid Tivolibadet, räkna in extra tid för promenad genom
parken)
Antal platser: Minst 10 och 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.
Lokal: Kristianstad Teater
Bokning: Bokas via Kulturnyckelns hemsida tidigast fr o m 18/6

Föreställning - Cabaret Jaguar
med Teater Jaguar
En är rädd för att vara ensam. En är rädd för att verka
rädd. En är rädd för allt. Tillsammans ska de skapa en
färgsprakande cabaret om mod! Hur gör djuren? Är de
rädda och hur hjälper de varandra? Om att våga vara rädd
och att våga vara modig. Om sanning, om att springa, om
att stå kvar och om att vara schysst. Är det modigt att vara
snäll? Teater Jaguar undersöker modets väsen med hjälp
av djurlivet. Det blir mimnummer till levande musik och
humoristiska tablåer med modiga djur i regi av Ika Nord.
Om Teater Jaguar
Teater Jaguar är en Göteborgsbaserad professionell frigrupp som sedan 1987 spelar teater för barn och unga.
Visionen var då som nu att göra meningsfull teater för
unga med mottot att ta ungas tankar på allvar.
Datum: Vecka 11, 11-15 mars 2019
Tid: kl 09.30 och 10.45
Spellängd: ca 40 minuter
Antal platser: 90 per föreställning
Lokal: Spelhålan, Kulturhuset Barbacka
Bokning: Bokas via Kulturnyckelns hemsida tidigast fr o m 18/6
Arr: Kulturhuset Barbacka

Foto: Ida Liffner

Bokning & förslag på förberedelse:
www.kristianstad.se/kulturnyckeln
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Årskurs 4 • Kulturhistoria
Utställning - We Have A Dream
6/11 2018 – 15/2 2019
Utställningen We Have A Dream består av fotografier på
kända och okända personer och deras gripande berättelser. Vi möter bland annat Malala Yousafzai, Pussy Riot
och Jason Diakité. Med inspiration från utställningen
diskuterar vi och arbetar med frågor kring mänskliga rättigheter, mod och engagemang. Vad drömmer du om,
vad vill du förändra och förbättra? All förändring börjar
med en dröm!

Pedagogiskt program - Du ädla mö och skön jungfru
april-maj • 2019
Efter tidsresan på Lillö fortsätter vi på temat ”medeltid” och dyker ner i några skånska medeltida ballader
om kärlek, svek och strid. Tillsammans förvandlar vi balladerna till berättelser och presenterar dem i form av
dockteater. Hur blir det om vi blandar medeltid med nutid, och hur gammal kan en berättelse egentligen bli?
Tid: 2 timmar, fasta tider (kommer under hösten)
Plats: Ej bestämt ännu; besked om plats kommer under ht 2018
Bokning: Bokas via Regionmuseet på telefon 044- 13 52 56,
tis-fre 08.00-11.45 eller mejla ditt önskemål till
bokning@regionmuseet.se
OBS! Inga bokningar tas emot förrän tidigast december 2018.
Arrangör: Regionmuseet Kristianstad

Tid: 2 timmar
Plats: Regionmuseet Kristianstad
Bokning: Bokas via Regionmuseet på telefon 044- 13 52 56,
tis-fre 08.00-11.45 eller mejla ditt önskemål till
bokning@regionmuseet.se
Arrangör: Regionmuseet Kristianstad

Foto: Albert Wiking

Bokning & förslag på förberedelse:
www.kristianstad.se/kulturnyckeln
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Årskurs 5 • Konst
Under läsåret 2018-2019 kommer ni att få välja mellan två olika utställningar på Regionmuseet alternativ Konsthallen. Man and Biosphere eller 365 porträtt av Jari. Dessutom erbjud en uppsökande konstworkshop på skolan.
Man and Biosphere – Prekära situationer
13/10 2018 – 27/1 2019
Vad händer
när
våren
tystnar, vattnet
stiger
och jorden
sjunker?
Vilken relation har vi
till naturen
och vilka avFoto: Caroline Mårtesson
tryck lämnar
vi efter oss? Hur förstår vi sambanden mellan människan och hennes omgivning, om relationen till naturen
och de avtryck vi lämnar efter oss. I projektet Man and
Biosphere möts konst och vetenskap för att undersöka
Vattenriket i Kristianstad som är utsett till ett Biosfärområde av Unesco, ett modellområde för hållbar utveckling. Sveriges lägsta markpunkt ligger i Kristianstad,
‐2,41 meter under havsytan. Områdets naturvärden är
beroende av vattennivån - en balans som lätt kan tippa
över i förhållande till klimatförändringar och havsnivåstigning. Vi samtalar om det vi ser och upplever, sen
skapar vi tillsammans.

365 porträtt av Jari - Catti Brandelius
16/4 – 29/5 2019
365 porträtt av Jari är en
personlig
kärleksberättelse, men tar även upp
frågeställningar om subjekt/objekt, konstnären
och den avbildade. Privilegiet att bli avbildad.
Vem ska konsten handla
om? Vem får bli konstnär?
Projektet är inspirerat av
Picassos relation med Jaqueline Roque, hans sista
fru som han under en
period gjorde ett porträtt Porträtt av Jari av Catti Brandelius
om dagen av, det blev 400. Picasso behövde en musa,
en partner, någon som älskade honom och tog hand
om honom och lagade mat, diskade och dansade med
honom, så behöver Catti också Jari. Han kokar hennes
te, ger henne medicin, tvättar hennes trosor och hänger
hennes kläder. Vad Picasso var för Jaqueline: hennes
mentor. Vad Jaqueline var för Picasso: hans modell, vårdare, mor och älskarinna. Och vem är Jari? Vi samtalar
om det vi ser och upplever, sen skapar vi tillsammans.

Datum: 13/10 2018 – 27/1 2019
Tid/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 önskemål till bokning@regionmuseet.se
Arr: Regionmuseet och Kristianstads Konsthall

Datum: 16/4 – 29/5 2019
Tid/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 önskemål till bokning@regionmuseet.se
Arr: Regionmuseet och Kristianstads Konsthall
Foto: Caroline Mårtensson

Konstworkshop på skolan • ”En gång för länge sedan…”
Under ledning av konstnären Tina Lundgren får eleverna i åk 5 utforska och utveckla sin kreativa förmåga genom att
lyssna, diskutera och skapa. Eleverna kommer att få ta del av det mesta av en berättelse som de själva kommer att få
diskutera fram ett slut på. Berättelsen (Chanteclair – en fabel om en tupp, en höna och en listig räv) är hämtad ur Canterbury tales, skriven av Geoffrey Chaucer som föddes ca 1343 i London. Tina använder masker i sitt berättande och efter
berättelsen kommer barnen att få göra egna masker. Lärarna kommer att få berättelsen i sin helhet efter besöket för att
kunna diskutera vidare vad berättelsen verkligen handlar om. Lika aktuellt idag som för dryga 630 år sedan då den skrevs.
Tid/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: Skapande skolasamordnaren/Kulturkoordinator
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Årskurs 6 • Dans
Föreställning
Castaways • Med Norrdans
Castaways är en modern saga, som utgår från teman
som spelar en stor roll i vår vardagliga värld. Vad påverkar oss människor när vi blir tagna ur ett sammanhang
och hamnar på en isolerad plats? Vad är viktigt när allt
ställs på sin spets? Castaways bygger på idén att vi genom materiella ting flyr från det som är livet och vad
som verkligen är viktigt för oss som människor. Castaways erbjuder en lösning på den problematiken och är
ett möte med våra unga dansare i Norrdans Juniorkompani. Föreställningen bjuder på en nära upplevelse, där
dansarnas rörelser, beteenden och olika känslouttryck
tar med publiken på ett äventyr. Vågar du stiga ombord
med oss?
Datum: Vecka 42, 15-19 oktober 2018
Tid: kl 10.30 och 13.00
Föreställningslängd: 40 minuter inklusive publiksamtal
Antal platser: 90 per föreställning
Lokal: Spelhålan, Kulturhuset Barbacka
Bokning: Bokas via Kulturnyckelns hemsida tidigast from 18/6
Arr: Kulturhuset Barbacka

EXTRA DANSTILLFÄLLE!
I samband med föreställningen Castaways erbjuder
vi ett extra tillfälle att dansa. Eleverna får chans att
uttrycka sig inifrån och ut genom rörelse. Dansupplevelsen kan användas som förarbete till föreställningen
och ligger i direkt anslutning till förmiddagsföreställningen. Obs! Begränsat antal platser.

Foto: Lia Jacobi

Eget skapande - Dansworkshop
I denna dansworkshop provar eleverna på olika dansoch rörelseövningar samt improvisation. Eleverna utgår från sig själva och ges möjlighet att utveckla egna
rörelsekvaliteter, rörelseuttryck och att uttrycka sig inifrån och ut. Dansworkshopen är en skapande process
där fokus är kreativitet och det egna skapandet. För
eleverna är det en utveckling av ökad självkännedom,
fantasi, medveten kroppsnärvaro och samarbete med
mål att ge eleverna ett ökat självförtroende. För lärarna
är detta ett tillfälle att få mer kunskap om elevernas förmågor och inspiration till mer dans i undervisningen i
alla ämnen.

Datum: vecka 42, 15-19 oktober 2018
Tid: kl 09.15 - 10.15
Antal platser: en klass/tillfälle (max 30 deltagare)
Lokal: Garaget, Kulturhuset Barbacka
Ledare: Danspedagog Jessica Ström
Bokning: Bokas via Kulturnycklens hemsida tidigast fr o m 18/6
Arr: Kulturhuset Barbacka

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

Datum: vårten 2019
Tid: 2 timmar, förmiddag och/eller eftermiddag
Lokal: Idrottssal med musikanläggning.
Ledare: Danspedagog Jessica Ström
Bokning: Jessica Ström kontaktar samtliga årskurs 6
Arr: Kulturhuset Barbacka
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Årskurs 7 • Film
Film - Amatörer
Regi: Gabriela Pichler
Välkommen till Lafors! Ett litet svenskt brukssamhälle i
desperat behov av nystart. En gnista hopp tänds när den
tyska lågpriskedjan Superbilly överväger att etablera sig
på orten. 500 nya jobb skulle förändra allt! Nu gäller
det att sätta Lafors på kartan och snart är beslutet om
en kommunfilm fattat. Budgeten är dessvärre slut men
kommunanställde Musse får en vågad idé; Vi låter skolungdomarna göra filmen, som ett skolprojekt i demokratins anda! Det är ju modernt, nytänkande och gratis… Amatörer är en hyllning till alla som av proffsen fått
höra att det inte är ”så man gör”. Till alla småstadsrebeller. Till de exkluderade och otämjbara. Ett drama fyllt av
uppkäftig humor och ett stort bultande småstadshjärta.

Eget skapande
I filmens fotspår - film, analys och gestaltande
Workshop med filmpedagogen Jim Nilsson.
Film skapar nyfikenhet, intresse och engagemang. Den
kan hjälpa elever att närma sig existentiella frågor och
kan fungera som nyckel och redskap för att hantera och
förhålla sig till sin egen verklighet. Utifrån filmen Amatörer får eleverna fördjupa sig i de frågor och teman
som filmen berör och arbeta aktivt och kreativt med
sina tolkningar, känslor och tankar kring filmupplevelsen. Vad handlar filmen om för dig? Vilka känslor väcker
den? Känner du igen dig i filmens karaktärer? Vad skulle
din egen film handla om? Under workshopen får eleverna utveckla sin förmåga i filmanalys och bild på ett
lekfullt och kreativt sätt.

Datum: Vecka 4, 21-25 januari 2019
Tid: kl 09.30
Spellängd: 102 minuter
Antal platser: 198 per visning
Lokal: Kosmorama
Bokning: Bokas via Kulturnycklens hemsida tidigast fr o m 18/6
Arr: Kulturhuset Barbacka

Datum: Veckorna 5-7 samt vecka 9-10, mån – tors 2019
Tid: kl. 9.15–10.45 och 13.00–14.30
Längd: 90 minuter
Antal platser: en klass/tillfälle
Lokal: klassrum på din skola
Bokning: Dag och tid för klassrumsbesök tilldelas efter att bokning av filmen Amatörer har gjorts.
Arr: Kulturhuset Barbacka

Bokning & förslag på förberedelse:
www.kristianstad.se/kulturnyckeln
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Årskurs 8 • Litteratur
Författare på scen – Katarina von Bredow
Alla elever i åk 8 bjuds in till Kristianstad bokfestival, som
i år fyller 20 år! Årets bokfestivaltema är ”Bokbegär”, ett
begrepp som årets författare Katarina von Bredow är väl
bekant med: ”Författare? Ja... Bra dagar, kanske. Andra
dagar är jag bara en som skriver lite. Lite? Sa jag det? I
så fall ljög jag. Det blir ganska mycket, faktiskt”. Katarina
von Bredows böcker väcker just ”bokbegär” hos många
unga läsare - de är intensivt engagerande och svåra att
lägga ifrån sig. Böckerna handlar ofta om hur det är vara
ung, om relationer, vänskap och förälskelse, vilket enligt
läroplanen överensstämmer med att eleverna ska få ta
del av ”skönlitteratur som belyser människors villkor och
identitets- och livsfrågor”. Under framträdandet kommer Katarina att prata om hur det är att vara författare
och om det där svåra om att våga stå för den man är, en
fråga som tas upp i böckerna Släppa taget och Tappa
greppet.

Författarbesök till skolan
Alla klasser i åk 8 erbjuds ett författarbesök till sin
skola. Författaren kommer ut till skolan och träffar
eleverna klassvis. Syftet med författarbesöket är att
lyfta fram och levandegöra litteraturen i skolarbetet, öka läslusten samt inspirera till eget skapande.
I höst kommer följande författare:
Lisa Bjärbo skriver
roliga och sorgliga
böcker om relationer och känslor. Lisa
svarar gärna på elevernas frågor och vill
inspirera till eget skrivande. Hon kan också
genomföra skrivövningar tillsammans
med eleverna.

Datum: Tors 6 sep 2018
Tid: 9.00, 10.00 eller 13.00
Speltid: ca 45 min
Plats: Kulturkvarteret, Stora salen
Arrangör: Kristianstads stadsbibliotek, Barn & Unga
Bokning: Anmälan via e-post till mimmi.ly@kristianstad.se
senast den 24 augusti. Vid bokningstillfället får ni en tid enligt
schema som tagits fram i samarbete med transportenheten.
Därefter går det bra att boka buss.
För mer information: kontakta Mimmi Ly, tel 0733-136709.

1

2

Marie-Chantal Long
skriver
ungdomsböcker om aktuella
3
4
ämnen. Under sitt Foto: 1. Magnus Kaplan, 2. Stefan
Tell, 3. Leif Hansson,
4. Åsa Liffner
författarbesök
aktiverar Marie-Chantal gärna eleverna med till exempel skrivövningar eller dramaövningar.
Magnus Nordin skriver deckare, thrillers, och rysare.
Magnus svarar gärna på frågor och kan också hålla i
skrivövningar under besöket.
Lena Ollmark skriver bland annat spökhistorier. Under
sina författarbesök pratar Lena gärna med eleverna om
hur de brukar skrämma varandra och varför just spökhistorier är så roliga att skriva.
Vid anmälan ska läraren ange vilken författare som önskas till
skolan. Vi försöker i möjligaste mån tillgodose dessa önskemål.
Gruppuppsättningar av författarnas böcker kommer att finnas på
skolbiblioteket.
Datum: v. 47-48
Längd: 60 min/klass.
Arr: Skolbibliotekscentralen (SBC)
Bokning: Info skickas till lärare i åk 8.
Vid frågor kontakta SBC sbc@utb.kristianstad.se
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Årskurs 9 • Teater
Workshop
med Teater 23
Skådespelare från Teater 23 erbjuder en workshop
kopplad till föreställningen Fulet. Workshopen hålls på
skolan, i klassrummet innan eleverna ser föreställningen på Kulturhuset Barbacka. Tillsammans med eleverna
kommer skådespelarna att jobba med olika praktiska
drama- och teaterövningar för att ge deltagarna en djupare förståelse kring pjäsens tema och innehåll. Eleverna kommer också att få ta del av de olika konstnärliga
beståndsdelarna en föreställning består av, få lära sig
mer om en skådespelares arbete och även få höra om
hur Fulets ensemble har jobbat med skräckteatern som
genre.

Föreställning FULET
med Teater 23
Fulet var hon i klassen som ingen riktigt pratade med.
De enda som verkligen la märke till henne var Kim och
Sandra. De störde sig på henne, äcklades av henne och
avskydde hela hennes person. Så en ödesdiger fredag
fick Kim och Sandra en idé. De bestämde sig för att utsätta Fulet för ett elakt skämt för att sätta henne på
plats. Men konsekvenserna av skämtet började snabbt
att eskalera bortom Kims och Sandras kontroll och snart
gick tragedin inte längre att undvika...
Skräckförfattaren John Ajvide Lindqvists novell har i Teater 23:s uppsättning blivit en klaustrofobisk och nervpirrande föreställning. Den överraskande men effektiva
kombinationen av skräckteater och mobbningtematik
gör Fulet till en fullkomlig scenkonstupplevelse, som
lämnar sin unga publik med både nya perspektiv och en
betydligt högre puls.

Datum: Vecka 36-38 2018
Tid: kl 09.30-11.00 eller 13.00-14.30
Längd: 90 minuter
Lokal: Klassrum på din skola
Bokning: Klassen tilldelas dag och tid för denna workshop vid
bokning av föreställningen ”Fulet”. Vid bokning av flera klasser
på samma skola kan tiderna justeras efter önskemål.
Arr: Kulturhuset Barbacka

Datum: Vecka 38, 19-21 sept och vecka 39, 24-27 sept 2018
Tid: kl. 10.00 och 13.00
Föreställningslängd: 70 minuter
Antal platser: 80 per föreställning
Lokal: Spelhålan, Kulturhuset Barbacka
Bokning: Bokas via Kulturnyckelns hemsida from 18/6
Arr: Kulturhuset Barbacka

Foto: Amelie Herbertsson

Bokning & förslag på förberedelse:
www.kristianstad.se/kulturnyckeln
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Grundsärskolan & träningsskolan
Föreställning för F-åk 6
La Balle Rouge – Den röda bollen
Två individer förälskar sig, bygger bo,
skaffar barn, älskar,
leker och skiljer sig.
Barnet får vi följa
från kromosom –
två dansande DNAsträngar – till vuxen
nog att stå på egna
ben och ge sig ut
i världen. Alla livsfaser ramas in av ett återkommande
element – den röda bollen – som med föreställningen
växer och mot slutet kastas ut över publikhavet i form av
en luftfylld jätteballong som alla får vara med att hålla
svävande. Här får stämningsfull dragspelsmusik – med
hela registret – gestalta en tillsynes enkel men väldigt
avancerad och tekniskt fulländad dockteater om livets
cykel. Ett unikt gästspel från Frankrike.

Trumdans för F-åk 6
Trumma och dansa på wolof och svenska
– ett program för tränings- och särskola
Dans, trumma, sång, ramsor och klapplek, visst finns
det tusen andra sätt att språka på än tal? För Pape Seck
och Malick Diebate är det dansen, rytmen, trumman
och wolof som gäller. Malick trummar och spelar kora
– den afrikanska lutan, Pape dansar och har en trumma
under armen. Snart utspelas en scen där de båda försöker hitta olika sätt att förstå varandra och vips, det
kan vi lova, är barnen med på deras lek. Tillsammans
skapar vi en tvåspråkig, interaktiv föreställning, baserad
på svenska och senegalesiska barnvisor. Pape har dessutom med sig sina små djembetrummor som alla som
vill får spela på.

Datum: Vecka 46, 14-15 november 2018
Tid: kl. 9.00 och 10.30
Föreställningslängd: 40 minuter
För vem: Särskolan
Lokal: Spelhålan, Kulturhuset Barbacka
Bokning: Bokas via Kulturnyckelns hemsida tidigast from 18/6
Arr: Kulturhuset Barbacka

Workshop åk 7-9
Gör din egen kortfilm
Att skapa egen film
är ett roligt och givande sätt att tillgodogöra sig kunskap
och lära känna varandra. I detta filmarbete får eleverna,
under handledning
av filmpedagog Pia
Ivarsson, skriva maFoto: Leif Hansen
nus, filma och redigera korta filmer. Eleverna får välja mellan att arbeta
med reportage/dokumentärfilm eller med spelfilm.
De får fundera på berättelser de vill berätta, antingen
fiktiva, något som de själva varit med om eller något
som de vill intervjua sina klasskamrater om. Därefter
får eleverna, i mindre grupper, filma, intervjua varandra, skådespela och redigera sina korta filmer. Arbetet
avslutas med en gemensam filmvisning där eleverna får
se varandras filmer.

Tid: 3 dagar, med totalt 6 workshops
Lokal: på skolan eller på Kulturhuset Barbacka
Datum/bokning: Skolan blir kontaktad och upplägg görs i samråd med skolan
Arrangör: Skapande skola-samordnaren/Kulturkoordinatorn

Föreställning för F-åk 6
Ur-kul - En alla tiders musikföreställning!
Vart tar tiden vägen när man sover? Vad är det som går
och går men aldrig kommer till dörren? Och hur många
straxar går det på en kvart? Detta är bara några av de
stora frågor som ni kanske får svar på i denna tidskrävande föreställning om tid, på gott och ont, på allvar
och på kul. Lika väl som att tiden kan vara inne så kan
den ju ha gått ut. Och tänk vad tiden kan gå! Rätt och
fel. Framåt och bakåt. Den kan till och med stå still. Fast
det hoppas vi såklart att den gör i denna klockrena och
efterlängtade nyuppsättning av Dunsö Kapells klassiker
med massor av härlig musik och underfundiga texter av
Per Dunsö.
Datum: Vecka 48, 26-27 november 2018
Tid: kl. 9.00 och 10.30
Föreställningslängd: 40 minuter
För vem: Särskolan
Lokal: Spelhålan, Kulturhuset Barbacka
Bokning: Bokas via Kulturnyckelns hemsida tidigast from 18/6
Arr: Kulturhuset Barbacka

Tid: 4 workshoptillfällen à 3-4 h/workshop
Lokal: på skolan
Datum/bokning: skolan blir kontaktad och upplägg görs i samråd
med skolan
Arrangör: Skapande skola-samordnaren/Kulturkoordinatorn
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Resursenheten

Transport

Eget skapande - Skådespelarworkshop
I workshopen ”leker”
vi att deltagarna är
skådespelare
och de får
känna på de
verktyg som
skådespelarna har i sin
hantverkslåda. Avslappning, röst och rörelse tränas i början på workshopen och
det leder vidare till samarbets- och trygghetsövningar
som avslutas med teaterlek och improvisationövningar.
Deltagarna stärks i sin kroppsmedvetenhet och i sitt
självförtroende, de får öva på samarbete och träna på
tillit till varandra i gruppen. Att låta sig bli ledd, att spegla en annan person i spegelövning, låtsas att jag är en
annan än mitt ”vanliga” jag, är en del av workshopens
innehåll och mål. Svårighetsgraden på workshopen anpassas efter gruppen och individernas behov.

Transport
Gratis buss till din upplevelse!
Utbudet i detta häfte inkluderar gratis transport, tur
och retur, vid de tillfällen då ni inte har gångavstånd.
Förskolor behöver inte boka transport, Kulturhuset
Barbacka ansvarar för bokningen. Åk F-9 beställer själv
sina bussar.
Så här bokar du:
Kommunal skola
Gå via Metodboken och klicka vidare till Blanketter och
välj ”Bussbeställning – Kulturnyckeln/Skapande skola”.
Friskola
Ring Kjell-Åke Radeklev på Transportavdelningen på
Barn- och utbildningsförvaltningen på telefonnummer
044-13 64 43. Om inte Transportavdelningen 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

Ledare för workshopen är Anette Lindbäck och Peter
Öberg, skådespelare. Anette har också arbetat med
elever med psykisk ohälsa.
Datum: vecka 37 och vecka 40 2018
Längd: 90 minuter
Lokal: klassrum på din skola
Ledare: Anette Lindbäck och Peter Öberg, skådespelare
Bokning: Skolan blir kontaktad och upplägg görs i samråd med
skolan
Arrangör: Skapande skola-samordnaren/Kulturkoordinatorn

Förberedelseklass

Elever som går i förberedelseklass kommer att erbjudas
ett riktat kulturprogram för målgruppen. Innehållet är i
skrivande stund inte klart utan bestäms i samråd med
aktuella pedagoger. När innehållet är klart skickas information till varje skola. Elever i förberedelseklass är även
välkomna att delta i Kulturnyckeln utifrån sin årskurstillhörighet i utbudet för f-9 i detta häfte.
Arrangör: Skapande skola-samordnaren/Kulturkoordinatorn
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Bokning & förslag på förberedelse:
www.kristianstad.se/kulturnyckeln

Kulturnyckeln - fakta
Vad är Kulturnyckeln?
Kulturnyckeln är Kristianstad kommuns kulturgaranti
och innebär att ALLA barn och elever ska få möjlighet
att ta del kultur i förskolan och grundskolan. Det ger
ALLA barn och elever en möjlighet att kontinuerligt,
under hela sin skoltid, få möta professionellt producerad kultur i olika former. 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 nere till höger. Detta är en permanent verksamhet i Kristianstad kommun och omfattar
såväl den kommunala 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 pedagogerna 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 fritidsförvaltningen gemensamt ansvarar för. Den bygger också
på ett nära samarbete mellan de kommunala och regionala kulturaktörerna såsom Kulturhuset Barbacka,
biblioteken, musikskolan, Skolbibliotekscentralen/utvecklingsavdelningen BUF, Regionmuseet, Kristianstad
konsthall och Unga Musik i Syd.
Kulturnyckeln och Skapande skola
Skapande skola-medel är statliga medel som kommunen varje år söker från Kulturrådet. Inför läsåret 18/19
har Barn och utbildningsförvaltningen sökt och fått
tilldelat 2 miljoner kronor. Dessa medel används till att
utöka arrangemangen i Kulturnyckeln så att fler elever
kan ta del av fler program med professionellt producerad kultur.
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Kulturnyckeln + Läroplanerna = SANT
Kulturnyckeln grundar sig på läroplanernas och skolplanens intentioner om kultur i förskola och skola. Genom
att aktivt ta del av Kulturnyckelns olika program verkar
förskolan och skolan för att barn och elever använder
och tar del av många olika uttrycksformer såsom språk,
konst, musik, drama och dans. Kulturnyckeln innebär
en likvärdig möjlighet för alla barn och elever att ta
del av kultur i skolan/förskolan och bidrar till en ökad
måluppfyllelse.
Lpfö 98, reviderad 2010
”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama,
rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och
skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans
strävan att främja barns utveckling och lärande”.
Lgr-11, reviderad 2016
”Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i
bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheterna att pröva, utforska, tillägna sig och
gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till
eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna
sig”.
Kontaktuppgifter:
Karin Haskå, Kulturkoordinator Kulturnyckeln
karin.haska@kristianstad.se
044-13 64 76, 0733-13 64 76

Förslag på förberedelse
På hemsidan finns förslag 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 eller 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, information eller frågor. Förslag till förberedelse hittar du under respektive upplevelse och årskurs på hemsidan. Håll utkik efter den här logotypen så hittar du rätt!
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 behöver 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.

För bokning & mer information

www.kristianstad.se/kulturnyckeln

Varmt välkommen!
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