Kulturfoldern
2019-2020

för grundskolan och grundsärskolan
i Sjöbo kommun

Välkomna till kulturprogrammet för läsåret 19/20 i Sjöbo kommun!
Det här programmet hoppas vi leder till nya insikter för eleverna. Kanske någon får en ny
hobby, kanske någon vågar lite mer när hen ska presentera inför klassen. Kanske bidrar en
föreställning om överskridna gränser till att en elev kan se och skydda sina egna gränser
bättre? Kanske planteras fröet till en framtida filmskapare efter besöket på Ystad Studios?
Kunskaper får man också genom kultur - och att kultur kan bidra till måluppfyllelse i skolan
känns inte så konstigt när vi tittar på projekt som Romska Kulturcentrats föreläsning Lungo
Drom, som ger en aktualitet och levandegör kunskaper kring romer i Sverige på ett unikt
sätt.
Men en upplevelse är lika viktig som en insikt eller kunskap. Att vi skrattar, häpnar eller hisnar
tillsammans är någonting värdefullt och underbart. De flesta besökande grupper ser också
gärna att ni som lärare njuter av föreställningen lika mycket som barnen. Tänk att ha en
gemensam upplevelse, och kunna fundera och njuta av den även efteråt. Och vi hoppas att
detta blir särskilt starkt för årskurs 9 och deras lärare, som vi vill bjuda på en härlig kulturdag i
Malmö som avslutning på deras tid i grundskolan i Sjöbo.
Med detta sagt hoppas vi i kulturombudsgruppen att såväl eleverna som ni lärare ska få ut
mycket av vårt program!
Paula Brante, ungdomskulturutvecklare		
Susanna Larsson, Vollsjö skola				
Maria Olsson, Lövestads skola				
Terese Sjödahl, Sandbäcksskolan			
Camilla Nyström, Färsinga Lärcentrum			

Petra Nilsson, Emanuelskolan
Bengta Nilsson, Storkskolan
Lina Raihle, Montessoriskolan Fyrkappan
Hjalmar Dahm, Grundsärskolan

Praktiska förutsättningar:
• Alla projekt är obligatoriska om inte annat meddelas. Vi förväntar oss att ni kommer men krockar det med andra aktiviteter så hör av er så gör vi allt vi kan för att anpassa så
bra som möjligt.
• De projekt som bekostas av kommunens kulturbudget omfattar såväl fristående som
kommunala skolor. De projekt som bekostas av skapande skola-bidraget omfattar de
kommunala skolorna samt Montessoriskolan Fyrkappan.
• Bussar ingår. Lunch/fika ingår ej utan skolan får stå för det själv.
• Som lärare är du en jätteviktig brygga mellan kulturpedagoger som kommer till ditt
klassrum och eleverna. Ju mer du som lärare kan om projektet ni ska vara med om,
desto bättre blir det för eleverna. En lärare eller annan personal från skolan ska alltid
vara med under en workshop eller ett klassrumsbesök.

Förskoleklass – skapande skola projekt
ABC med Memory Wax
I oktober får barnen i förskoleklass som deltar i Sjöbo kommuns skapande skola-projekt se
föreställningen ABC med Memory Wax, en klurig och finurlig dansföreställning om
bokstäverna, de där som vi bråkar med ibland och är kompis med ibland. Här träffar vi två
kompisar som gestaltar olika bokstäver med rörelser och ljud. Karaktärerna prövar och övar
och är inte rädda för att göra bort sig. ABC riktar sig till alla som precis börjat utforska
läsandets och skrivandets oändliga möjligheter. Så följ med oss på detta äventyr, fyllt av dans,
musik och överraskningar. Lekfull rekvisita och scenografi gör upplevelsen både magisk och
lärorik.
Datum: 15-16/10 2019
Tid: 15/10 kl. 12.30
16/10 kl. 9.15 samt 10.30
Plats: Sandbäcksskolans gymnastiksal
Ämnen det lättast kopplas till: Svenska, musik, idrott, bild
Tema: Läsfrämjande
Kontakt: paula.brante@sjobo.se eller 0734-242786

Fotograf: Miguel Azcue

Uppföljning/intro – välj mellan drama och dockteater
Din klass kan antingen välja mellan att ha en dramaworkshop med fokus på prova på eller ett
längre projekt med att skapa egen dockrekvisita till era egna sagor (begränsat antal platser).
Workshoperna äger rum på skolan och planeras i samråd med lärare.
Ju mer kontakt du som lärare har med den besökande pedagogen desto bättre blir det! Och
kom ihåg att vår policy i kommunen är att det alltid ska vara personal från skolan med när
en kulturpedagog besöker en klass. Anmäl till paula.brante@sjobo.se senast den 31:a augusti
vilken uppföljning du önskar!

Förskoleklass - kommunens kulturbudget
Förskoleklasserna kommer att ta del av en föreställning
som på ett lekfullt sätt ger barnen kunskap i vad
biblioteket kan erbjuda. Vad finns att upptäcka på just
ditt bibliotek?
Lär känna dockan Bibblan som nyfiket vill veta allt och
som tillsammans med barnbibliotekarien utforskar
bibliotekets möjligheter! Varje barn får en bok i gåva.
Inbjudan kommer att skickas ut under läsåret.
Datum: Löpande under året
Tid: Schema kommer
Plats: Biblioteken
Ämnen det lättast kopplas till: På biblioteket hittar du
kopplingar till alla ämnen!
Tema: Läsfrämjande
Kontakt: Margareta Waldemarsson-Ringheim
0734-24 26 83 eller margareta.waldemarsson-ringheim@sjobo.se

Årskurs 2 – kommunens kulturbudget

Fotograf: Björn Finnsdotter Minör

Jakten på Riddar Martinus försvunna häst är en spännande berättelse från medeltiden. Med
sånger, instrument och kläder från medeltiden tar musikgruppen Natbakka med eleverna på
en färgstark resa till 1300-talet. Publiken får till exempel svar på: Vad är en pilgrim? Vilket är
världens äldsta instrument? Och: Hur gick det sen för Staffan Stalledräng, efter att han vattnat sina fålar fem? Natbakka spelar och sjunger medeltidsmusik med tidstypiska instrument
och kläder.
Datum: 12-13/11 2019
Tid: 10.00 samt 12.00
Plats: Kulturskolans stora sal
Ämnen det lättast kopplas till: Svenska, musik, historia, samhällskunskap
Tema: Vår historia, vår nutid
Kontakt: paula.brante@sjobo.se eller 0734-242786

Årskurs 1 - 3 - kommunens kulturbudget
Hela Sjöbo sjunger!
Konsert och allsång med Kulturskolans lärare för alla elever i åk 1-3, kommunala och
fristående skolor. Vecka 42 åker Sjöbo kulturskola ut på turné till skolorna för att uppmärksamma att Lennart Hellsing skulle ha fyllt 100 år i år. Skolorna får material skickat till sig några
veckor innan besöket för att kunna förbereda sig för allsången. Eleverna får dessutom möta
och uppleva en mångfald av olika instrument och bekanta sig med kulturskolan
Datum: Vecka 42, 2019
Tid: Schema kommer
Plats: Stor sal på skolan, tex idrottshall, matsal eller aula
Ämnen det lättast kopplas till: Svenska, musik
Tema: Läsfrämjande/vår historia, vår nutid
Kontakt: Margareta Waldemarsson-Ringheim 0734-24 26 83 eller
margareta.waldemarsson-ringheim@sjobo.se

Årskurs 3 – skapande skola projekt
Återigen får Sjöbo kommuns elever i årskurs 3 åka in till Malmö och gå på Malmö
Stadsteaters stora scen Hipp! Som vanligt krävs en del logistik kring bussar och lunch, men
vilken möjlighet att få uppleva teater på stor scen!
Årets föreställning är Hans och Greta, en saga vi alla känner igen. De stackars barnen som
utsätts för värsta mardrömmen! Men vad är det egentligen som händer?
I lekens värld kan resan utan föräldrarna till Häxans hus bli både farlig och rysligt
spännande! Med humor, glädje och på ett sprudlande knasigt gibberish-språk tar vår
ensemble tag i en av Bröderna Grimms mest kända sagor och gör den helt till sin egen.
Akrobatik, clowneri och en hel del äventyr – du får med skräckblandad förtjusning uppleva
sagan på ett helt nytt vidunderligt sätt!
Datum: 29/11 2019
Tid: 10.30, busschema kommer
Plats: Hipp, Malmö Stadsteater
Ämnen det lättast kopplas till: Svenska, musik
Tema: Läsfrämjande
Kontakt: paula.brante@sjobo.se eller 0734-242786

Uppföljning årskurs 3 - drama

Teaterpedagog Freja Norrman kommer ut till klasserna och träffar barnen och bearbetar
känslor, tankar och funderingar som uppkommer i samband med teaterbesöket.
Varje klass träffar Freja 2 gånger.
Kom ihåg att vår policy i kommunen är att det alltid ska vara personal från skolan med när en
kulturpedagog besöker en klass.

Årskurs 4 – skapande skola projekt
I år kommer årskurs 4 att få åka till Ystad Studios för en dags filmskapande! Där möter de
filmpedagog John Belfrage, som kommer att lotsa er igenom en hel filmprocess som avslutas
med filmpremiär! Du som lärare kommer att få ut ett material som du förbereder klassen
med i klassrummet (ca 2 lektionstillfällen). Temat för filmerna blir Nyhetsreportage från Rymden.
Datum: Löpande måndagar och fredagar under hösten
Tid: 8.30 -12.45
Plats: Ystads Studios. Buss ingår
Tema: Vår historia, vår nutid
Ämnen det lättast kopplar till: Bild, svenska, samhällskunskap
Kontakt: paula.brante@sjobo.se eller 0734-242786

Årskurs 4-6 - kommunal kulturbudget
Under januari och februari månad kommer två klasser på mellanstadiet att tillsammans välja
ut den absolut bästa skolbiofilmen ever. Vill din klass vara med? Maila paula.brante@sjobo.se
och anmäl er för att vara med och välja ut film!
Datum: Filmvisning 12e och 13e mars
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Tid: 8.30 & 10.00
Va l t a
Plats: Flora Biografteater
Tema: Värderingsfrågor
Ämnen det lättast kopplar till: Bild, svenska, samhällskunskap, historia - beror på filmvalet!
Kontakt: paula.brante@sjobo.se eller 0734-242786

Årskurs 4-5 - kommunens kulturbudget

Visste du att romska barn inte hade rätt att gå i skolan förrän 1959? Anledningen var att de
inte var folkbokförda och inte hade en fast adress - ett moment 22 med tanke på att
lagstiftning även förbjöd romer att stanna mer än några dagar i varje kommun.
Romska Kulturcentrat i Malmö besöker Sjöbo kommun med en fascinerande, berörande
och brinnande aktuell interaktiv föreläsning om romers situation i Sverige, historiskt och
idag. Sveriges sätt att behandla romer historiskt påminner om apartheid, och pågick fram till
1960-talet, då situationen tack vare aktivism och protester förändrades.
Syftet är att skapa ökad kunskap om romsk historia och kultur. För att förjdupa arbetet se gärna filmen Taikon eller besök biblioteket som skyltar med litteratur av och om romer parallellt
med föreläsningarna.
Vi fortsätter med ett roterande schema för detta program, där årets deltagare blir Lövestads
skola, Vollsjö skola, Sandbäcksskolan, Fyrkappan och Nils Månssons friskola.
Datum: Under mars månad
Tid: Schema kommer
Plats: Plats meddelas senare
Tema: Vår historia - vår nutid
Ämnen det lättast kopplar till: Samhällskunskap, historia, religion
Kontakt: paula.brante@sjobo.se eller 0734-242786

Årskurs 7 - ett skapande skola projekt
Hanna är riktigt arg. Mest på pappa som tror att hon vill ha uppmärksamhet, men också på
Amanda som inte tål skämt, kompisen som påstår att hon flashar med brösten och på killar
i största allmänhet. När Hanna av en tillfällighet träffar den jämnårige Pontus briserar allt
och hon inser att hon nu också måste lära känna sina egna gränser. Något som även Pontus
smärtsamt ska få erfara…
SEEK & HIDE har #metoo som tema och handlar om att sätta gränser, och om vad man får
och inte får göra mot någon annan. Teater blandas med parkour, akrobatik, musik, dans och
mim. Det är lekfullt och humoristiskt men också på blodigaste allvar där smärtpunkterna
rymmer hög igenkänningsfaktor och autenticitet.

Va l t
Datum: 7/11 2019
Tid: Exakta speltider kommer!
Plats: Färsingaskolans B-hall
Tema: Värdegrund
Ämnen det lättast kopplar till: Svenska, samhällskunskap
Kontakt: paula.brante@sjobo.se eller 0734-242786
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Foto: José Figueroa

Uppföljning - drama
Teaterpedagog Freja Norrman kommer ut till klasserna och träffar eleverna och bearbetar
känslor, tankar och funderingar som uppkommer i samband med teaterbesöket.
Varje klass träffar Freja 2 gånger.

Årskurs 8 - kommunal kulturbudget

Foto: Jason Innes Photography

Träffa två tvättäkta amerikanska musiker på turné i Sverige. Bonnie & Taylor Sims besöker oss
med konserten Stand up & Sing out! som utforskar revolution och att uttrycka sig själv genom
sång och musik. Genom musik kan du få din röst hörd; och det i sin tur kan förändra ditt liv.
Bonnie & Taylor Sims är neo-traditionella amerikanska folkmusiker som turnerar i Sverige
under november månad med stöd av UNGA MusikISyd.
Datum: 12/11 2019
Tid: 10.30 & 13.00
Plats: Flora Biografteater
Tema: Värdegrund
Ämnen det lättast kopplar till: Engelska, samhällskunskap, musik
Kontakt: paula.brante@sjobo.se eller 0734-242786

Årskurs 9 - ett skapande skola projekt
I år vill vi skicka eleverna i årskurs 9 på en härlig kulturdag i Malmö. Under förmiddagen
kommer ni att få några alternativ på kulturupplevelser att välja på från oss. Under
eftermiddagen kan ni skolor själva planera in studiebesök som antingen är gratis eller som ni
finansierar med egna medel (tips på Moskén, synagogan, konsthallen, Malmö Stadsbibliotek
och avdelningen KRUT 14-30 mfl). Tanken är en upplevelserik dag.
Vi bjuder på buss och besöket under förmiddagen - alternativen presenteras under hösten.
Ni planerar eftermiddagen.
Datum: April-maj
Tid: 9-15
Plats: Malmö
Tema: Värdegrund, Vår historia - vår nutid
Ämnen det lättast kopplar till: Svenska, bild, musik, samhällskunskap, religion, historia –
beror på vad ni väljer att göra!
Kontakt: paula.brante@sjobo.se eller 0734-242786

Kalender
2019
19/9 Ystad Studios Sandbäcksskolan åk 4/grupp 1
23/9 Ystad Studios Sandbäcksskolan åk 4/grupp 2
30/9 Ystad Studios Vollsjö skola åk 4
3/10 Ystad Studios Lövestads skola och Fyrkappan åk 4
7/10 Ystad Studios Storkskolan åk 4
10/10 Ystad Studios Grundsärskolan
14/10 Ystad Studios Emanuelskolan åk 4/grupp 1
15/10 kl. 12.30 ABC Sandbäcksskolans förskoleklass
16/10 kl. 9.15 ABC Storkskolan Förskoleklass, Grundsärskolan och Emanuelskolans förskoleklass
16/10 kl. 10.30 ABC Vollsjö, Lövestad och Fyrkappan Förskoleklass
17/10 Ystad Studios Emanuelskolan åk 4/grupp 2
21/10 Ystad Studios Emanuelskolan åk 4/grupp 3
7/11 kl. Seek & Hide
7/11 kl. Seek & Hide
12/11 kl. 10.30 Stand up & Sing Out Färsingaskolan åk 8
12/11 kl. 13.00 Stand up & Sing Out Emanuel åk 8, Grundsärskolan, Storkskolan åk 8
12/11 kl. 10.00 Natbakka Vollsjö, Lövestad och Fyrkappan åk 2
12/11 kl. 12.00 Natbakka Emanuelskolan åk 2
13/11 kl. 10.00 Natbakka Storkskolan, Boken åk 2 och Grundsärskolan
13/11 kl. 12.00 Natbakka Sandbäcksskolan och Nils Månssons friskola åk 2
29/11 kl 10.30 Hans och Greta Kommunala skolor + Fyrkappan åk 3
2020
12/3 kl. 8.30 Skolbio Vollsjö åk 4-6, Nils Månsson åk 4-6, Sandbäck åk 4
12/3 kl. 10.00 Skolbio Emanuel åk 4 samt åk 6, Färsinga åk 6
13/3 kl. 8.30 Skolbio Storkskolan åk 4-6, Boken åk 4-5, Sandbäck åk 5
13/3 kl. 10.00 Skolbio Lövestad åk 4-6, Fyrkappan åk 4-6, Emanuel åk 5, Grundsärskolan
Vecka 13 Lungo Drom, Vollsjö åk 4-5, Lövestad åk 4-5, NIls Månssons friskola åk 4-6,
Fyrkappan åk 4-6. Schema kommer

Aktuella utställningar på konsthallen i höst:
Mats Kläpp
3 augusti - 5 september
Målningar
Tips för fler kulturaktiviteter från Sjöbo kommun!
Besök gärna Sjöbo konsthall med era elever.
Vill ni fördjupa er i konsten, höra mer om varför denna
utställning har valts och få tips på hur man kan jobba
vidare med sina intryck från utställningen så kan ni boka
en visning med Ylva Wallström som guidar er runt i
konsthallen.
Tove Kleist
14 september - 11 oktober
Herbarium - Teckningar

Kontakta Ylva på ylva.wallstrom@sjobo.se eller 0416271 66 för att boka en visning. Ylva tar emot i mån av tid
och först till kvarn gäller.
Kika gärna även in på biblioteken i samband med ett
kulturprojekt. Bibliotekarierna kan hjälpa er att hitta
böcker som är relevanta för ämnet.
Glöm inte att tipsa dina elever om fritidsgårdarna! Det
finns en fritidsgård i Sjöbo, och en i Blentarp. Båda har
facebookgrupper och kan hittas på kommunens hemsida. Här arrangeras alla möjliga aktiviteter för alla mellan
13 och 17 år.

Birgitta Godlund
19 oktober - 22 november

Är du nyfiken på kulturskolan? Kanske kan ni komma på
ett besök med er klass? Kontakta kulturskolans samordnare Johanna Flink på johanna.flink@sjobo.se
Flora Biografteater kan bokas för skolbio. Visningar
utöver detta program bekostas av skolan. För att boka
maskinist kontakta ylva.wallstrom@sjobo.se

Sjöbo konstförenings
julutställning
1 december - 10 januari

Psst.... Vi har numera en Facbook-sida
Kulturskola och kulturprogram i Sjöbo
Följ oss gärna där för ögonblicksbilder från kulturupplevelser,
information om hur vi har valt olika kulturevent och annat!
Som en bonus kommer du också att få tips om kulturskolans
alla aktiviteter! In och följ direkt!

Med bidrag från

