
Ord- och uppslagslista 

Här presenteras en ord- och uppslagslista som du kan titta i om du funde-

rar på något speciellt, kulturellt ord. 

 

Akt - Pjäsindelning  

Amatör - Person som utan att vara yrkesutövare ägnar sig åt en viss 

verksamhet. Betydelse: “den som älskar".  

Amatörteater -Teater med amatörer som skådespelare (ofta i organise-

rade former, t ex inom folkrörelser, bildningsförbund och liknande).  

BaS - BaS (föreningen Barnkulturcentra i Sverige) är ett nätverk för 

samtliga barnkulturcentra i Sverige. Kulturhuset Barbacka är medlem i 

BaS.  

Bokcirklar- äger rum på biblioteken i Kristianstad. Där ger man och får 

massor av boktips. Det finns olika bokcirklar, se bibliotekens hemsida för 

mer information. 

Bokfestival, Kristianstad- Årlig festival i Kristianstad med fokus på 

böcker. Varje år riktar sig en del av festivalen mot barn och unga.  

Foajé - Den delen av teatern där publiken är innan föreställningen, samt i 

pausen.  

Fria teatergrupper - Teatergrupper som verkar  utanför de etablerade 

institutionerna. Begreppet fri grupp innebar ursprungligen friheten att 

spela teater som av politiska och ideologiska skäl inte gick att producera 

inom en institution. 1965 bildades den första fria gruppen i Sverige.  

Föreställningslängd - Är den totala tiden på ett arrangemang inkl. even-

tuella pauser.  

Föreställningstid - Är tiden då arrangemanget börjar.  

Institution - Samhällelig inrättning för viss typ av tjänster eller uppdrag 

(är vanligt som avgränsad del av större organisation eller system som för-

fogar över egna lokaler).  

Konservator - En konservator arbetar förebyggande eller aktivt med att 

vårda och bevara historiskt, modernt eller estetiskt material som ex. konst 

av olika slag, kulturföremål, historiska interiörer etc. Detta kan t.ex. inne-

bära förstärkning, restaurering, lagning, preparering eller förebyggande 

vård. 

Koreograf - Danskonstnär, person som komponerar dans. 

Kuliss - Flyttbar dekor som är målad. 

Kulturnyckeln - Kommunal verksamhet som garanterar plats för alla 

förskolor/skolor i Kristianstads kommun. Målgruppen är barn från 3 års 

ålder i förskolan samt elever i hela grundskolan upp till och med årskurs 

9. Bygger på tre ben: upplevelse, eget skapande och kompetensutveckl-

ing.  

Kulturpolitik – Kulturpolitiken handlar om att främja ett levande och 



oberoende kulturliv. Området omfattar kulturskaparnas villkor och män-

niskors tillgång till kultur i alla dess former samt hur kulturarvet ska be-

varas, användas och utvecklas (källa: Regeringskansliet) 

Parkett - Publikplatserna närmast scenen.  

Professionell - När man utför något på ett yrkesmässigt eller fackmässigt 

godtagbart sätt. 

Regissör - Har det konstnärliga och organisatoriska ansvaret för en upp-

sättning, film eller dyl.  

Salong- Den delen av teatern där publiken sitter.  

SALTO -  SALTO är en dansfestival och den aktiva innebörden av det 

latinska ordet SALTO är JAG DANSAR! Förutom dansföreställningar 

innehåller också festivalen dansworkshops för barn, seminarier för vuxna 

samt diskussioner för alla.  

SMoK - Sveriges Musik- och Kulturskoleråd har som uppgift att stötta, 

utveckla och verka för en positiv framtid för alla kommunala musik- och 

kulturskolor. Deras uppgift består också av att verka för en tillgänglig, ef-

fektivt arbetande och högkvalitativ musik- och kulturskola i Sverige.  

Skapande skola – Statliga medel som skolhuvudmannen kan söka från 

Kulturrådet en gång per läsår. Medlen riktar sig till grundskolan och har 

som syfte att eleverna ska få ökad tillgång till professionell kultur och 

eget skapande. 

UKM - Ung Kultur Möts är en riksorganisation, ett samarbete mellan 

vuxna och unga i Sverige. Deras mål är att synliggöra bredden och rike-

domen i den unga kulturen. UKM arrangerar bland annat kulturfestivaler 

varje år där både de medverkande och de arrangerande är mellan 13 och 

20 år. 

Vernissage - kallas den öppningsceremoni för en utställning. Ordet ver-

nissage kommer från vernish franska för fernissa; förr i tiden fernissade 

man sina tavlor och det luktade därför fernissa om utställningslokalen, 

därav namnet. 

 


