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Till alla arbetslag inom Bildningsförvaltningen
Välkomna tillbaka efter sommarlovet till en höst full av kulturella begivenheter!
Ett stort tack för alla utvärderingar som vi fått in från vårens evenemang. Det
är en stor hjälp att veta hur lärare och elever upplever föreställningar, filmer
och författarbesök. Nedan kommer lite förhandsinformation om höstens
evenemang.
FÖRESTÄLLNINGAR
3-4-åringarna får lyssna på musikföreställningen Jag slog en kille idag av
Orkesterpop genom Länsmusiken den 25/11. Det blir sånger ur Bolibompasuccéerna Värsta bråket och Mäta med skägg med texter om konflikter som
inbjuder till frågor och samtal. En skiva med fyra av sångerna skickas ut till
barnen innan för att göra dem delaktiga i handlingen och allsången.
5-åringarna får åka till The Glass Factory för en pedagogisk visning och
glasmålning. Detta är ett led i 5-åringarnas temaarbete kring det egna
kulturarvet och närmiljön. Datum bestäms senare individuellt med varje förskola.
F-klass och åk 1 bjuds på Blenda och Trollkarlen av Ölands Dramatiska Teater
den 1-2/10. Föreställningen är en dockteater om den starka och modiga flickan
Blenda, som med list och magi lyckas besegra en hemsk trollkarl och få honom
att befria barnen, som han har förtrollat till konstgjorda blommor.
Åk 2-3 får se Regionteaterns nya föreställning Barnen från yttre rymden den
15/10, ett existentiellt drama om likheter och olikheter. Pjäsen vrider och
vänder på uppfattningen om vad som är hemma och vart man längtar om man
längtar bort. Vare sig man är barn på jorden eller i rymden…
Åk 4-5 får se en gripande teaterföreställning av Teater De Vill om en pojke som
tvingas fly från föräldrar och hemland och hans vänskap med en flicka i samma
situation. En Pojke med resväska vill lyfta frågor kring migration, rasism,
främlingsfientlighet, fördomar, etnicitet, tillgänglighet och attityder.

Åk 6 skulle ha sett föreställningen Å andra sidan av Teater Pero, som är
inspirerad av Stefan Einhorns böcker, men föreställningen har tyvärr blivit
inställd. Just nu håller vi på för fullt att hitta ett lämpligt alternativ. Vi
återkommer med besked inom kort.
Åk 7-8 bjuds på en konsert med Abalone Dots i Emmaboda Folkets Hus den
25/10. Bandets medlemmar kommer från Västervik och har trots deras unga
ålder hunnit med att delta i Melodifestivalen, turnera flitigt i USA och ge ut tre
album. Musikstilen är en mix av bluegrass/country/folkmusik och tjejerna vill
inspirera andra unga att plocka upp instrumenten och hitta spelglädjen.
FÖRFATTARBESÖK
För åk 8 blir det dessutom författarbesök under hösten. Författaren Torsten
Bengtsson kommer och berättar om sitt författarskap den 14/11 i salongen. Han
har skrivit ett 50-tal böcker, både skönlitteratur och fakta. Bland böckerna för
tonåringar kan nämnas Kriget kommer!, Instängd och Mördare. Läs hans böcker
och ladda med frågor för ett lyckat författarbesök!
FILM
Det blir skolbio för alla elever från åk F-9 vecka 46. Schema kommer att skickas
ut separat. Inför vårens skolbio erbjöd vi förhandsvisningar av filmerna för
lärarna, detta kommer vi också att göra under hösten vecka 45, 5+6/11. Tyvärr
resulterade strul med edWise i att flera skolor missade viktig information kring
skolbion i våras. Detta är djupt beklagligt och vi ska hitta nya rutiner för utskick
i fortsättningen.
Som vanligt blir det en Bion kommer-turné för förskolorna. Vi har under våren
köpt in flera nya, spännande filmer som har filmhandledningar, så det kan bli
extra roligt att jobba kring filmerna med barnen. Schema kommer att gå ut till
berörda inom kort.
SKAPANDE SKOLA
Inför detta läsår 2013/14 har vi som vanligt sökt bidrag till Skapande skolaprojekt hos Kulturrådet och fått 210. 000 kr att fördela på följande projekt:
Bjurbäcksskolan F-6
F-1 ”Fantastik” med konstnär Magnus Lönn
2-3 Dans med danspedagog Anna Eklund
4-6 Foto med fotografer Eva Regin och Kevin Johnston

Johansfors
F-2 Besök på Eketorps borg
3-6 Filmskapande med filmpedagoger
Lindås
F-6 Historisk tidsresa med länsmuseet, sekelskiftet 1900
Långasjö
F-6 Historisk tidsresa med länsmuseet
Vissefjärda
F-3 Skapande i lera med konstnär Liselotte Henriksen
4-6 Filmskapande med filmpedagoger
Bjurbäcksskolan 7-9
7 Dans med danspedagog Anna Eklund
8 Glasfusing på The Glass Factory
9 ”Spelar roll” – utställning och workshop på länsmuseet och teaterföreställning
av Byteatern på temat civilkurage.
INFORMATION OM EVENEMANGEN
Ni hittar länkar till föreställningarna på kulturgruppens hemsida:
http://emmaboda.se/For-invanaren/Kultur/Barn-ochungdomskultur/Kulturgruppen/
Här finns också utvärderingsblanketten samt scheman för skolbion och Bion
kommer, när dessa blir klara.
Skapande skola-projekten finns också presenterade på hemsidan:
http://emmaboda.se/For-invanaren/Kultur/Barn-och-ungdomskultur/Skapandeskola/
Ni kan tipsa föräldrar om att titta på dessa sidor om de önskar mer information
om barnens kulturevenemang, datum mm inför terminen.
I god tid innan varje evenemang skickar vi ut en inbjudan med mer information
om evenemanget samt plats och tid. Vi skickar som vanligt med en utvärderingsblankett där ni och era elever ombeds ”tycka till” om föreställningen. Berätta
gärna hur användbart evenemanget har varit i undervisningen. Skapande
skola-projekt vill vi också gärna att ni utvärderar på samma sätt.
Om ni av någon anledning inte kan komma på angiven tid måste ni snarast höra av
er. Bussar bokas som vanligt av respektive skola som också står för kostnaderna.

Har ni frågor eller funderingar kring Kulturgruppens arbete är ni välkomna att
höra av er till någon av oss via telefon eller e-post:
Agneta Karlsson 24 93 39
Annchristin Rosell 24 92 51
Inger Rossbol 24 92 56
Magnus Eriksson 24 92 78
Maria Lindahl-Arnesson 24 93 32
Nanna Johannisson 24 92 41

Kulturgruppen genom
Nanna Johannisson, kulturhandläggare

Anna Rosén 24 93 67
Christel Gross 24 92 12
Lotta Odlingsson 24 92 43
Malin Appelberg 24 92 88
Marie Hinderyd 24 92 14

