
Kulturupplevelser för skolan  

våren 2017 



Kulturupplevelser för skolan 

Barnkulturgruppen i Gislaveds kommun, med 
deltagare från skolorna, Barn- och utbildningskontoret 
samt Kulturförvaltningen, erbjuder under läsåren 
kulturupplevelser för förskoleklasser upp till  och med 
elever i årskurs nio.  
 
 

Strävan är att visa ett så brett kulturutbud som möjligt 
där de flesta konst- och kulturformer ska speglas 
under ett år.  Upplevelserna ska dels ge möjlighet att 
se, delta i professionella föreställningar/upplevelser 
men också, i den mån det är möjligt, erbjuda 
workshops och annat lärmaterial.   
 
 

Vi uppnår detta genom att samverka kring kommunala 
medel och medel för Skapande skola. 



Innehållsförteckning 

• 3-4-åringar, Teaterföreställningar och film på 
biblioteken. Arrangeras via 
kulturförvaltningen och biblioteken. 

 

• VT 17, 5-åringar, teater. Nära ögat med 
Teater Pero. Arrangeras via 
kulturförvaltningen. 

 

• VT 17, 6-åringar och årskurs 2, 
musikupplevelse med Gislaveds 
Symfoniorkester. Arrangeras av 
symfoniorkestern i samarbete med 
musikskolan, via kulturförvaltningen. 

 

• VT 17, Årskurs 1, författarbesök. Arrangeras 
av kulturförvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen samt via medel från 
kulturrådets skapande skola-medel (SSm) 
 

• Årskurs 3, kulturhistoria. Skolorna 
arrangerar dessa resor enskilt, medel 
via barn- och utbildningsförvaltningen 
och SSm. 

 

• VT 17, Årskurs 4, teater. Hamlet med 
teater Jaguar. 
Arrangeras via kulturförvaltningen samt 
SSm. 

 

• VT 17, Årskurs 8, skolbio. Apflickorna, 
svensk film från 2011. Arrangeras via 
kulturförvaltningen och SSm. 

 

• Årskurs 9, teaterresa och studiebesök. 
Skolorna arrangerar dessa resor enskilt, 
medel via kulturförvaltningen, barn- och 
utbildningsförvaltningen och SSm. 

 

• Ytterligare information 



Smååringar 
Teater, musik och film på biblioteken och i Glashuset Gislaved 

Teaterföreställningar och andra arrangemang 
för de minsta ordnas på kommunens 
bibliotek. Även i Glashuset Gislaved 
arrangeras dans, musik och teater.  
Det finns föreställningar på vardagar under 
förmiddagar men också familjeföreställningar 
under lördagar eller söndagar. 
 
För information om program och tider se 
kommunens kulturprogram: 
http://www.gislaved.se/upplevaochgora/kult
ur.125.html 
 
 
 
 
Filmvisning  
för 4-6 åringar: 
Lilla spöket Laban. 
Linnea i målarens trädgård. 
 
 

För 3 – 4 åringar kan förskolor boka 
plats på föreställningar. Under våren 
visas:   
 
Gosedjursdoktorn med Kerstin Jansson 
och Anna-Karin Sersam.  
En musikalisk teater där alla sjuka 
gosedjur blir friska av musik, ramsor, 
sång och klappande händer! 
Anderstorp, Burseryd, Hestra och 
Reftele 
 
 
Tänk om… med Teater Sláva. 
Besök främmande planeter. Möt okända 
livsformer. Vi bjuder in barn och vuxna i 
vårt sfäriska tält. Inne i farkosten leker 
två skådespelare med en koffert full av 
blinkande ljus och knappar till Mozarts 
musik.  
Gislaved och Broaryd 
 

http://www.gislaved.se/upplevaochgora/kultur.125.html
http://www.gislaved.se/upplevaochgora/kultur.125.html
http://www.gislaved.se/upplevaochgora/kultur.125.html


Föreställningen kommer att ges i Stora 
salen, Glashuset i Gislaved den 25-27 april. 

Schema för skolornas deltagande skickas 
till respektive skola (rektor och 
skolassistent) för er planering av 
busstransporter mm.  

5- åringar  
Teater - Nära ögat 

 
Teater Pero ger ett ruskigt äventyr för alla små 
modiga efter Ulf Nilssons bok De långa grå 
tänderna. 
 
”Chiffonjén lockade mig. Där fanns nämligen 
hemliga lådor inbyggda av den finurlige 
möbelsnickaren. Mormor sa att där var fyra 
lådor, men hon tänkte inte berätta hur man 
fick upp dem”. 
Utifrån några guldmynt, ett vargskinn, en liten 
svart pistol, en dagbok, några brev och ett par 
gråa tänder, som inte liknar tänderna hos 
någon levande varelse, berättar mormor om 
sitt liv som ung upptäktsresande. 
Vi får höra om när hon möter vargflocken och 
rövarna, när hon får användning av pistolen 
och hur det kommer sig att de långa grå 
tänderna hamnar i en av hennes hemligaste 
lådor. 



6- åringar och årskurs 2 
Musik 

Alla barn i förskoleklass och årskurs 2 i kommunen 
bjuds i februari på en på en konsert med Gislaveds 
Symfoniorkester. 

Informationen skickas 
ut separat via 
Musikskolan.  



Årskurs 1 
Författarbesök – Bengt-Erik Engholm 

Barnkulturgruppen har bokat in Bengt-Erik 
Engholm för att hålla författarsamtal med alla 
elever i årskurs 1.  
Besöket fokuserar på Engholms faktaböcker. 
Hur böckerna kommer till. För att visa 
eleverna att de kan göra det själva. Efter 
besöket kan eget faktaboksskapande startas!  
 
Det vi tror händer i efterarbetet är att 
eleverna ritar, skriver och berättar, kanske om 
det de tycker är lite läskigt. Kan de ta makten 
över det som skrämmer genom att gräva 
djupare och ta reda på fakta, vad är det 
egentligen som skrämmer? 
 
Engholms böcker bör läsas högt i klassen inför 
besöket och även som komplement efter 
besöket.  
 

Böckerna finns på biblioteken och 
uppsättningarna förstärks inför besöket.  
De skolbibliotek som inte är integrerade 
i kommunbiblioteksverksamheten kan, 
via inköpsstödet, komplettera utbudet. 
Inköpsansvariga för skolbiblioteken och 
ansvariga lärare kan kontakta Karolina 
Persson tel. 0371-819 05 med frågor. 

Schema för skolornas deltagande 
skickas till respektive skola (rektor och 
skolassistent) för er planering av 
busstransporter mm.  

Upplevelserna genomförs på 
kommunens bibliotek (undantaget 
Smålandsstenar där skolorna blir plats.) 
13-17 mars 



Årskurs 3 - Kulturhistoria  
Gör en utflykt med detta tema… 

Åsens by utanför Aneby är en plats som 
erbjuder upplevelser för många sinnen. 
Det kan vara: 
-Byvandring 
-Åsenkampen 
-Smakupplevelseverkstaden 
Läs mer och boka era besök via länk nedan. 
asensby.com 

På ungefär samma avstånd från Gislaved som 
Åsens by finns Ekehagens forntidsby.  
Här erbjuds upplevelser kring ännu äldre tid och 
det kan ni läsa om och boka via länken nedan. 
 
ekehagensforntidsby.se 

Glöm inte heller att ta vara på de kunskaper om vår 
kulturhistoria som finns i närområdet.  
I Gislaveds kommun finns många hembygdsgårdar och 
de har många gånger möjlighet att hjälpa er att skapa 
program för skolor.  
 
Kontakta dem för att höra er för!  

Andra besöksmål som kan ge motsvarande 
upplevelser: 
- Gränna/Visingsö med Grenna museum: 
visingso.net   grennamuseum.se 
- Jönköpings läns museum: jkpglm.se 
- Torpa stenhus: torpastenhus.se 

Dessa besök planeras och bokas in av respektive skola/lärare. NI kontaktar utvecklingsstrateg på BUN och stämmer av era kostnader. 



Teater – Hamlet med teater Jaguar 

Föreställningarna ges den 25-26 april. 
Lokal meddelas senare. 
 

Årskurs 4 

Hamlet blir i Lasse Beischer och Teater Jaguars 
händer en illustrerad klassiker med kärlek och 
humor.  
 
Rappt med skrattet i halsen förflyttas vi 400 år 
tillbaka till ett spännande familjedrama. En 
oväntad plastpappa.  
Galen kärlek! 
Mord på en kung? 
Hamlets pappa har blivit mördad. Mamma har 
gift om sig med hans farbror. Kompisarna 
glider ifrån honom.  
Ofelia, som han älskar, förstår honom inte.   
Fatta jobbigt!  www.teaterjaguar.se 
 
 

Schema för skolornas deltagande skickas till 
respektive skola (rektor och skolassistent) för 
er planering av busstransporter mm.  

http://www.teaterjaguar.se/


Schema för skolornas deltagande skickas till 
respektive skola. 

Årskurs 8 
Skolbio - Apflickorna 

 

  
Föreställningen ges i Biograf Klämman i 
Torghuset, Smålandsstenar 14 -16 mars. 

Apflickorna är en svensk dramafilm från 
2011, regisserad av Lisa Aschan, skriven 
av Josefine Adolfsson och Lisa Aschan, 
samt producerad av Helene Lindholm 
och Kristina Åberg.  

Apflickorna utsågs till Bästa film vid 
Guldbaggegalan 2012. 
 
 
"Laddad svensk succéfilm om 
kontrollerade Emma som träffar den 
spännande Cassandra i ridhuset. Mellan 
voltigeträningar bildar de en otippad 
duo som ständigt utmanar och tävlar 
mot varandra. De testar gränser, bryter 
regler och Emma, som inte kan motstå 
den berusande känslan av att ha full 
kontroll, kämpar för att lära sig det nya 
farliga spelet - ett spel som Cassandra är 
mästare i." 



Årskurs 9 
Scenkonstupplevelse och studiebesök  

Årskurs 9 kan utnyttja möjligheten till bidrag 
för en scenkonstupplevelse vid en 
professionell institution.  
Föreställningen ska kombineras med ett 
studiebesök/visning bakom kulisserna på 
institutionen. 
 
Möjlighet till studiebesök finns hos 
Göteborgsoperan och  Smålands Musik och 
Teater (SMOT) i Kulturhuset Spira i Jönköping.  

smot.se/visa-nyhet/ga-en-guidad-tur-i-
kulturhuset-spira 

Under våren 2017 spelar SMOT Romeo och 
Julia. 
 

Borås Stadsteater, Helsingborgs stadsteater kan 
också vara alternativ för resor till en 
scenkonstinstitution. 

sv.opera.se/ditt-besok/guidade-turer/ 

Bidrag till biljett för föreställning utgår om 100 
kronor. Bidrag till studiebesök utgår om 150 
kronor.  
Faktura ställs till BUN.  
Kostnad för buss kan också gå via BUN. Kontakta 
utvecklingsledare. 



Ytterligare information 
Teaterföreställningar för 5-åringar och för årskurs 4: 

 bokas och schemaläggs via kulturförvaltningen. Schema för skolornas deltagande, och i 
förekommande fall lärarhandledningar, skickas till respektive skola (rektor och 
skolassistent) för planering av busstransporter mm.   
 

Författarbesök för årskurs 1  
 bokas och schemaläggs av kulturförvaltningen, se ovan. 

Biblioteken och skolbiblioteken har ett antal exemplar av de böcker som 
rekommenderas. Förberedelser i klassen krävs innan besöket och efter besöket kan 
temat vävas in i undervisningen. 

 

Aktiviter  för årskurs 3 och för årskurs 9  
 planeras och bokas in av respektive skola/lärare.  
 

Skolbio för årskurs 8 
 bokas och schemaläggs via kulturförvaltningen. Schema för skolornas deltagande, och i 

förekommande fall lärarhandledningar, skickas till respektive skola (rektor och 
skolassistent) för fördelning, planering av busstransporter mm. 

För de kommunala skolorna står barn- och utbildningsförvaltningen även för eventuella 
transportkostnader. Bussar bokas av skolan själv via kommunalt upphandlade transportavtal och 
belastas konto BU1. 

Aktiviteterna bekostas via Kulturförvaltningen- och Barn-och Utbildningsförvaltningens medel samt 
medel från Skapande Skola.  

 
Kulturförvaltningen. Med reservation för ändringar/2016-12-16 



Annika Blixt Pia Adolfsson 

annika.blixth@gislaved.se pia.adolfsson@gislaved.se 

 

Johanna Valdemarsen Karolina Persson   

johanna.valdemarsen@gislaved.se  karolina.persson@gislaved.se 
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