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Till alla arbetslag inom Bildningsförvaltningen
Välkommen till en vår full av kulturella begivenheter för eleverna!
Ett stort tack för alla utvärderingar som vi fått in från höstens evenemang. Det
är en stor hjälp att veta hur lärare och elever upplever föreställningar, filmer
och författarbesök.
Här kommer lite förhandsinformation om vårens evenemang:
3-4-åringarna får se dans/musikföreställningen Möjligheter/böjligheter den 1415 maj. Föreställningen leker med form och fantasi, medan klossar byter plats
och nya skulpturer bildas. Barnen får efteråt komma upp på scenen och leka med.
5-åringarna får se Kenta och barbisarna den 1 mars, som bygger på Pija
Lindenbaums bok med samma namn. Ett handledarmaterial med tips på hur man
kan efterarbeta teaterbesöket och jobba vidare med genusfrågor ingår.
F-klass och åk 1 bjuds på Gittan och gråvargarna den 12 april, en föreställning
som också är inspirerad av en bok av Pija Lindenbaum, om Gittan som övervinner
sin rädsla och hittar äventyrslusten.
2:orna får se teaterföreställningen Edward Tulanes fantastiska resa den 7
mars, en berättelse om den bortskämda porslinskaninen Edward och förmågan
att känna kärlek. Inspirerad av boken av Kate DiCamillo.
Åk 3-5 får se pantomimföreställningen Charlies unge den 21-22 mars, som är
inspirerad av Charlie Chaplins stumfilmsklassiker The kid (Chaplins pojke) och
utspelar sig i en fantasieggande stumfilmsmiljö.
Åk 6-7 ges tillfälle att se Framför mina tår ligger världen den 7 maj.
Föreställningen tar utgångspunkt i berättelsen om äventyraren Don Quijote, men
handlingen är förlagd till samtiden och skildrar en tonårings uppgörelse med
omgivningens förväntningar.

Åk 8-9 är välkomna på föreställningen Det han/hon inte vet den 12-13 mars.
Föreställningen väcker frågeställningar om hur det är att leva med hiv/aids i
Sverige idag och unga människors relation till sjukdomen. Efteråt blir det ett
fördjupande samtal med skådespelarna.
Åk 5 får författarbesök den 27-28 februari. Det är författaren Kerstin
Lundberg Hahn ”en mästare i att skriva deckare för mellanstadieåldern”, som
kommer ut till skolorna och berättar om sitt skrivande, bl a böcker som Skuggan
i väggen, Vitas hemlighet och Stormens ögon.
Det blir skolfilm för alla från åk F-9 vecka 22. Schema kommer att skickas ut
inom kort.
Som vanligt blir det en Bion kommer-turné för förskolorna. Schema kommer att
gå ut till berörda inom kort.
Mer information om föreställningarna finns på kulturgruppens hemsida
http://emmaboda.se/For-invanaren/Kultur/Barn-och-ungdom/Kulturgrupp/. Där
finns också utvärderingsblanketten samt scheman för Skolbion och Bion kommer.
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. 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 kring detta brev eller funderingar kring Kulturgruppens arbete är
ni välkomna att höra av er till någon av oss via telefon eller e-post:
Malin Appelberg 24 92 88
Agneta Karlsson 24 93 39
Sabina Larsson 24 92 14
Annchristin Rosell 24 92 51
Inger Rossbol 24 92 56
Nanna Johannisson 24 92 41

Kulturgruppen genom
Nanna Johannisson, kulturhandläggare

Maria Lindahl-Arnesson 24 93 32
Christel Gross 24 92 12
Lotta Odlingsson 24 92 43
Magnus Eriksson 24 92 78
Gabriella Eriksson 24 92 18
Anna Rosén 24 93 67

