Skolkultur –
kultur i skola och förskola
Höstterminen 2020

Obligatoriska skolkulturprogram – för alla

(från 5 år upp till årskurs 9)

Det kan förekomma ändringar av både projekt och datum i detta program. Inbjudningar och schema
skickas ut efterhand till förskolorna och skolorna.

Barn födda 2015 (5 år)
Bockarna Bruse med Anna Rynefors Workshops på förskolorna där barnen bland annat får sjunga,
prova att spela harpa, känna på materialet ull och bygga en bro, 9–11/9 och 16–18/9. Barnen får
sedan se en musikalisk föreställning på Stadsbiblioteket med sång, harpa, nyckelharpa och säckpipa,
9–26/11

Förskoleklasserna
Till våren! Tråkmånsafton med Kompani Giraff En nycirkusföreställning om årets tråkigaste dag.
Efter föreställningen hålls workshops i skolornas gymnastiksalar, där eleverna bland annat får prova
på jonglering, balans och akrobatik. Mer information kommer.

Årskurs 1
Till våren! Blueprints med Skrot En uppfinningsmusikföreställning med akustiska musikinstrumentuppfinningar. Efter föreställningen får eleverna en workshop med och om skrotinstrumentbygge på
skolorna. Mer information kommer.

Årskurs 2
Efter Hamlet med Regionteater Väst En lekfull dansföreställning på Regionteater Väst i Borås.
Barnen bussas till Borås och får även efterföljande workshops på skolorna. Workshops på skolorna 3–
10/11 och föreställning i Borås 3–11/11.

Årskurs 3
Till våren! Mer information kommer.

Årskurs 4
Till våren! Fatimas resa med Tage Granit En interaktiv föreställning där barnen blir konfliktlösare
och där film och scenkonst interagerar. I direkt anslutning till föreställningen får eleverna även en
workshop som tar avstamp i föreställningen, där identitet och utanförskap utforskas genom olika
improvisationsövningar. Mer information kommer.

Årskurs 5
Till våren! Lajv med Lajvbyrån. Eleverna får prova på att delta i historiskt lajv under en heldag på
Lassalyckan. Mer information kommer.

Årskurs 6
Författarbesök med Anette Skåhlberg. ”Hela klassen skriver” med författarbesök och workshop
som läser ur sina böcker, berättar och håller i övningar där eleverna får redskap för berättande och
skrivande. Eleverna ska vara förberedda genom att ha läst någon av Anette Skåhlbergs böcker. 12–
21/10

Årskurs 7
Guidad visning på Textilmuseet i Borås. Eleverna blir bussade till Borås för visning och workshop
på Textilmuseet. 29/9–1/10

Årskurs 8
Författarbesök med Magnus Nordin Skrivarverkstad där eleverna ska var förberedda genom att ha
läst något av Nordins verk. 6–8/10 och 13–15/10

Årskurs 9
Till våren! Filmskapande med Filmpedagogerna. Mer information kommer.

Extra program

(Ej obligatoriskt)

UlricehamnsBygdens Motormuseum Visning för låg- och mellanstadiet med Rolf Engberg på
Motormuseet i Timmele. Bussresa ingår. Begränsat antal visningar. Först till kvarn…
Lovbio Alla fritids blir inbjudna till lovbio på Folkets hus 28–29/10
På Stadsbiblioteket i Ulricehamn finns det lådor med olika teman att låna till skolorna, bland annat
barn på medeltiden, ull, björk med fler. Kontakta Stadsbiblioteket för mer information kring detta.

För mer information om Skolkulturprogrammet:
Anna-Lena Johansson, annalena.johansson@ulricehamn.se, 0321-59 51 53
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