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Hjälp oss sprida detta!
Vår ambition är att alla skolor skall ha någon representant som
bevakar vårt nyhetsbrev. Fortfarande saknas dock ombud från
drygt hälften av öns grundskolor samt alla förskolor söder om
Väskinde, medan Wisbygymnasiet och Särskolan är
välrepresenterade. Så prata gärna med kollegor på era
grannskolor om våra nyhetsbrev, så kanske fler ansluter sig. I
grunden handlar det ju om att oavsett förskola/skola, skall ju
barnen/eleverna erbjudas en likvärdig utbildning.

Eftersom läsåret går mot sitt slut så har det blivit så att månadens
nummer mest berättar om mer allmänt utbud – sådant som finns året
runt. Kanske är det läge att redan nu kontakta någon av alla aktörer för
att boka eller diskutera insatser för kommande läsår.

MUSIKAL PÅ SKOLTID

Ansvarig utgivare
Hans-Åke Norrby, kulturskolechef
Tfn: 0498 - 26 94 83
hans-ake.norrby@gotland.se

Kort och gott
Om nyhetsbrevet
Vi är olika aktörer med uppdrag
och resurser från Region Gotland,
och kallar oss ”Nätverket för
Pedagogiskt resursutbud”. (Se
alla aktörer i länklistan på nästa
sida!) För mer information:
https://www.gotland.se/pedagogi
skt-resursutbud

Utbudsdagen 27 maj
Vi startar kl. 14:00 på Fornsalen
och är färdiga c:a kl. 16:30.
Utöver lite inledande gemensam
information, får ni chans att träffa
många av oss för att fråga,
diskutera idéer och kanske boka
in något som passar just er
verksamhet. Vi bjuder också på
fika och filmvisning.
Uppslutningen av aktörer verkar
bli mycket god.

GotlandsMusiken erbjuder ett stort och varierat utbud av skolanpassade
musikaler som passar alla elever i alla åldrar. Tillsammans med våra
musiker ur någon av våra olika ensembler, får barnen en fördjupad
relation till musiken där de själva blir aktiva deltagare.

Vi uppskattar om du anmäler dig
till utbudsdagen genom ett mail
till hans-ake.norrby@gotland.se,
men naturligtvis är du som
prenumerant av nyhetsbrevet
välkommen ändå.

Till varje musikal finns det noter, någon form av ett enklare manus att
öva till och en inspelad CD, så att man i god tid får möjlighet att lära sig
sångerna.
Föreställningarna är en del av vårt breda uppdrag och ett mycket
uppskattat inslag i undervisningen. De stärker och utvecklar individen
liksom gruppen och bidrar till en gemensam känsla av att ”Vi kan!”

Fördjupade samarbeten

Vi erbjuder 15 olika musikaler och utbudet finns tillgängligt på vår
hemsida: www.gotlandsmusiken.se/skolmusikaler

Saknar du något här?

Producent kontaktperson är Lennart Löfgren:
lennart.lofgren@gotlandsmusiken.se
tel: 0498 - 264450

Kulturskolan Gotland
Telefon +46 (0)498 26 94 82

Postadress 621 82 Visby

E-post kulturskolan@gotland.se

Kanske har du idéer om vad vi
skulle ta med här i nyhetsbrevet
framöver. Hör av dig i så fall!

Prenumerera!

Vill du ha nyhetsbrevet i din egen
mailbox? Maila i så fall till:
hans-ake.norrby@gotland.se
och be om att få vara med på
sändlistan!

Org nr 212000-0803

Besöksadress Säves väg 10A

För alla erbjudanden gäller att ju
längre i förväg en bokning görs
eller ett samarbete planeras, ju
bättre kan vi kanske hinna koppla
till de arbetsområden som de
berörda klasserna för tillfället
arbetar med.

Webbplats
www.gotland.se/kulturskolan

Länkar till oss
Pedagogiskt resursutbud
www.gotland.se/pedagogisktresursutbud

Kulturskolan Gotland – ”Prova-på” och Projekt

Aktörerna A-Ö

Mot slutet av varje vårtermin ordnar vi i Kulturskolan Öppet Hus och
informationsträffar på några ställen på ön. Alla är välkomna men
direktutskick går bara till vårdnadshavare för barn i förskoleklass och åk
1. Utöver att vissa klasser får besök av de lärare som ändå är på plats,
bjuder vi också in till:
- Öppet Hus i Visby tisdagen den 28 maj kl. 17:00-19:00 (på
Kulturskolan, Säves väg 10A.)
- ”Prova-på” i Hemse Bibliotek den 22 maj kl. 17:00-18:30.
- ”Prova-på” på Bungemuseet den 12 maj kl. 12:00-15:00 (i samband
med att de då har sin säsongsinvigning).

Biblioteken

Vi har också samarbeten med flera grund- och förskolor i olika dans-,
film-, teater- sång- och musikprojekt. Under hösten kommer vi
troligen att behöva gå lite på sparlåga även om det inte blir helstopp,
men vi tror och hoppas att vi får nya projektmedel 2020. Så tveka inte att
kontakta oss om ni vill diskutera fram någon form av insats för era barn
eller elever! Vi har även TV-produktion och bild & form i vårt utbud.
Kulturskolan ansvarar också för att köpa in bio- dans- och
teaterföreställningar för skolors räkning.

http://filmpagotland.se/film-iskolan/

Besök vår hemsida www.gotland.se/kulturskolan för att botanisera!

www.gotland.se/bibliotek
Bungemuseet
https://www.bungemuseet.se/
Fenomenalen
www.gotland.se/fenomenalen
Film på Gotland
http://filmpagotland.se/
Film i skolan – Skolbio:

Gotlands Museum
www.gotlandsmuseum.se/
Kulturavdelningen
https://www.gotland.se/kultur
Skapande skola
www.gotland.se/51238
Kulturkonsulenterna:
https://www.gotland.se/67485

Fenomenalen Science Center
Förutom ordinarie skolprogram erbjuder Fenomenalen nu alla lärare och
elever att vara med i vårt nya projekt ”Maker tour mot nya höjder”.
Syftet är att ytterligare öka intresset för naturvetenskap och teknik. Samt
att kombinera det med skapande och kreativitet.
Vi erbjuder lärare ett material som de och eleverna jobbar med i
klassrummet. Alla uppdrag dokumenteras och publiceras i en blogg för
att sprida de bra sakerna som görs i klassrummen. Bloggarna är till för
både föräldrar och kollegor runt om på ön. De klasser som deltar i
projektet får sedan besök av Fenomenalens makerbil. I bilen har vi med
oss spännande och nya material, med fokus på programmering.
Vår förhoppning är att vi tillsammans med eleverna får roliga och
nyskapande stunder tillsammans.
Läs mer och anmäl er klass på www.motnyahojder.com
Allt är helt kostnadsfritt!

Vi samlar våra nyhetsbrev på: https://www.gotland.se/pedagogiskt-resursutbud

Kulturskolan
www.gotland.se/kulturskolan
Kulturskolan på Facebook:
www.facebook.com/kulturskolan.
gotland/
Skolbio:
https://www.gotland.se/101724
Scenkonst för unga:
https://www.gotland.se/101723
Scenkonst
Gotlandmusiken:
www.gotlandsmusiken.se
Länsteatern
http://ltpg.se/
Ungdomsgårdarna
www.gotland.se/ungfritid
Ungdomsmottagningen
https://www.gotland.se/um

