Vissefjärda 20/8 2007
Till
alla arbetslag
inom Bildningsförvaltningen

Vi hoppas att alla ni läsare av detta brev börjar bli vana vid och också ganska nöjda med att få
lite förhandsinformation om kommande termins kulturella begivenheter.
Vi hälsar er välkomna tillbaka till en höst med mycket musik och film.
Höstens utbud ser ut enligt följande:
Skolbion är bokad enligt följande:
Årskurs
F-1
2-3
4-5
6-7-8
9

Film
Winkys hemlighet
Minou, kattflickan
Den fula ankungen alt Hoppet
Little Miss Sunshine
Belfast Girls

Schema med exakta datum och klockslag kommer att skickas ut till alla berörda.
Eventuella frågor - hör av er till Patrik Fransson på Folkets hus, Emmaboda.
En ny Bion kommer-turné till förskolorna är på gång.
Huller om buller med Tone och Puff är en musikteaterföreställning för barn i åldern 3-5 år.
Vi spelar i Emmaboda och Lindås, 2 föreställningar vardera. En halv studiedag för personalen
ingår och kommer att hållas i Emmaboda den 17/10. Kontaktperson: Annchristin Rosell.
Klappen kommer! är en klassrumsteater och alla F-1-2-klasser i vår kommun kommer att få
besök under v 42. Föreställningen är Byteaterns sätt att fira Astrid Lindgren 100 år.
Kontaktperson: Ing-Marie Jonzon.
Och festligheterna fortsätter då Camerata Nordica kommer till Emmaboda Folkets hus den
16/11 med sin föreställning Vi firar Astrid. Alla barn i åk 3-6 inbjuds till en härlig
musikupplevelse. Kontaktperson: Ing-Marie Jonzon.
Mer musik blir det, även det med Camerata Nordica. Från rock till barock får åk 7 och 8
nöjet att lyssna till den 30/11. Emmaboda Folkets hus är spelplatsen och denna föreställning
förbereds genom två besök ute i varje klass v 38 och 43. Kontaktperson: Magnus Eriksson.
För samtliga evenemang kommer mer detaljerad information om plats och tid så snart vi har
allt definitivt bokat.
Om man av någon anledning inte kan på föreslagen tid måste man snarast meddela angiven
kontaktperson så att en ombokning kan ske.
Eventuella bussar bokas som vanligt av respektive skola. Samordna gärna för bättre pris.

Kulturresor med KLT
Vi vill återigen påminna om möjligheten att åka gratis med upp till 35 barn med buss eller tåg
till Kalmar för att besöka någon av kulturinstitutionerna tack vare det avtal som finns med
KLT.
Ni bokar själva direkt genom KLT. Aktuellt avtal tillhandahåller Gunilla Kegert på
bildningskontoret.
Fr.o.m. höstterminen kommer Kulturgruppen inte att betala ut bidrag för upplevelsedagar.
Detta beslut grundar sig dels på att länsmuseet har ökat sina kostnader till vad vi finner en
orimligt hög nivå i förhållande till innehåll, dels att kulturgruppens kostnader har ökat för
andra evenemang som vi väljer att prioritera.
Dock kan man genom att samarbeta med någon lämplig förening söka bidrag den vägen. Ta
kontakt med Birgit Ekblad för vidare information.
Nytt för i höst är att med varje inbjudan följer också en enkel enkät. Det är lättare att tycka till
när det man sett och upplevt är aktuellt. Vi ber er därför att sända in era åsikter och tankar så
snart ev. efterarbete har skett.
Har ni frågor kring detta brev eller funderingar som rör Kulturgruppens arbete är ni
välkomna att höra av er till någon av oss via telefon eller e-post:
Malin Appelberg, 24 92 88
Magnus Eriksson, 24 92 78
Christel Gross, 24 92 12
Agneta Karlsson, 24 92 13
Lena Peterson, 24 92 14
Inger Rossbol, 24 92 56

Birgit Ekblad, 24 92 24
Patrik Fransson, 489 52
Ing-Marie Jonzon, 24 93 33
Maria Lindahl-Arnesson, 24 92 44
Annchristin Rosell, 24 92 51

Kulturgruppen genom

Lena Peterson

Ing-Marie Jonzon

