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Nu fokus på nästa läsår!
Här är läsårets sista nyhetsbrev. Sprid gärna också informationen
om vår utbudsträff den 27 maj kl. 14:00. Här är inbjudan!

Skrotissarna Nickelina och Nicke
- en pjäs för människor mellan 2-6 år, är en berättelse om vänner och
att inte kasta bort saker som är gamla.
Pjäsen ingår i Länsteaterns klassikersatsning, och bygger på en barnbok
från 50-talet av Jan Rasp som heter ”Skrotnisse och Nickelina” i original.
Föreställningen är ca 25-30 minuter lång, beroende på barnens ålder och
interaktion. Pjäsen bokas genom Länsteatern via mail till: info@ltpg.se
Mer information ges på utbudsträffen den 27 maj, men också via länken:
https://www.gotland.se/103387

Ungdomsenhetens skolavslutning och
sommaraktiviteter
Varje år arrangerar ungdomsenheten årets största och roligaste
ungdomsfest på skolavslutningen. Öns alla ungdomar från årskurs 7 till
19 år bjuds in för en minnesvärd skolavslutning och en grym start på
sommarlovet. Vi bokar kända artister och hyr Gutekällaren på Stora
torget i Visby. Beroende på artist kommer det mellan 400-700 ungdomar!
I år är skolavslutningen den 11/6 och de kan förköpa biljetter på alla
ungdomsgårdar/ungkulturhus för 100 kr. Vid entrén kostar det 150 kr
och vi har alltid en engångsentré. Ungdomsenhetens duktiga personal ser
till att ungdomarna får en trygg och rolig kväll som är alkohol-, tobaksoch drogfri.
Ungdomsgården City sommar håller öppet sex dagar i veckan, här kan
unga pyssla, hänga delta i aktiviteter och träffa vänner. (13-19 år)
Sommarkul, har anpassade aktiviteter varje måndag för unga inom
autismspektrat. (13-18 år) Aktivitetsparken är uppriggad för alla åldrar
hela sommaren, med studsmattor, skejtbana, bollsporter och utehäng.
Dagkollo har roliga aktiviteter under 3 veckor. Vi utgår från Visby,
Klintehamn och Fårösund (10-13 år). Fenix ungkulturhus, har öppet
med danslokal, replokaler och kreativa rum för unga som gillar att skapa
och ha ett extra vardagsrum att umgås i. (16-25 år)
Ungdomsenhetens sommaraktiviteter pågår hela sommaren och mer info
hittar du på www.gotland.se/ungfritid
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Kort och gott
Fyra Skolworkshops med
BAC- Baltic Art Center

Ett heldagsprogram på
Bergmancenter med
utgångspunkt från
fristadskonstnären Fikret Atays
kortfilm ”The Flood”, som
producerades på BAC 2018.
Workshopen inkluderar buss till
Fårö och kommer att erbjudas
kostnadsfritt till skolklasser i
sexan den 7, 8, 10, 11 nov 2019.
Programmet, med ett begränsat
antal deltagare, leds av Niklas
Westergren och kommer att
presenteras utförligare på
Kulturskolans utbudsdag den 27
maj.

Utbudsträff den 27 maj
Nu närmar sig vår första
utbudsträffen – som vi hoppas
skall bli återkommande. Mycket
beror naturligtvis på hur
uppslutningen blir och vad ni som
kommer tycker om den. Hjälp oss
gärna att sprida vår särskilda
inbjudan.
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.

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!

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

Aktörerna A-Ö

Skapande skola nu och nästa läsår
Hur var det här läsåret med Skapande skola?
Utvärdera lätt via länk som finns för lärare, elever och kulturaktörer.
Länkar finns nederst på sidan om Skapande skola på Gotland
https://www.gotland.se/51238
Hur blir det nästa läsår?
Skapande skolas utbudskatalog för läsår 2019/20 är nu stängd, den har
varit tillgänglig via medarbetarinfo och chefsinfo från 28/3 – 26/4.
Under maj månad kommer besked från Statens kulturråd om vi får nya
medel och därefter fördelas inkomna önskemål. Så snart det är klart
skickas svar till alla sökanden på skolorna.
På utbudsdagen den 27 maj, på Gotlands Museum, presenteras Skapande
skolas kommande läsår av oss i styrgruppen. Vi finns på plats för att
svara på frågor. (Träffen ersätter tidigare upptaktsdag.)
Kontakta oss om ni har frågor: wivi_anne.cedergren@gotland.se eller
hanna.warff-radhe@gotland.se

Biblioteken
www.gotland.se/bibliotek
Bungemuseet
https://www.bungemuseet.se/
Fenomenalen
www.gotland.se/fenomenalen
Film på Gotland
http://filmpagotland.se/
Film i skolan – Skolbio:
http://filmpagotland.se/film-iskolan/
Gotlands Museum
www.gotlandsmuseum.se/
Kulturavdelningen
https://www.gotland.se/kultur
Skapande skola
www.gotland.se/51238

MIK-dag 18 oktober i Visby

Kulturkonsulenterna:
https://www.gotland.se/67485

Film på Gotland arrangerar en fortbildningsdag ägnad åt MIK - mediaoch informationskunnighet. Dagen innehåller inspirerande samtal och
ger dig praktiska och enkla verktyg för att fler ska få möjlighet att skildra
och visa sin bild av tillvaron.
08.00 - 08.30 Registrering och kaffe
08.30 - 08.40 Introduktion av Film på Gotland
08.40 - 10.30 Föreläsning av Fredrik Holmberg från
Folkets Bio Filmpedagogerna om MIK och mänskliga rättigheter
10.30 - 10.45 Bensträckare med kaffe
10.45 - 12.00 Workshop Barnfilmskolan pass 1
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 15.00 Workshop Barnfilmskolan pass 2
15.00 - 15.20 Bensträckare med kaffe
15.20 - 16.50 Workshop Barnfilmskolan pass 3
16.50 - 17.00 Avslutning med Film på Gotland

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

18 oktober 2019 kl 08.00 -17.00 i Ljusgården, Rådhuset Visborg, Visby.
Fika och lunch ingår och evenemanget är gratis för pedagoger.
Anmälan: sandra.froberg@gotland.se
För mer information: https://filmpagotland.se/mik/

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

Ungdomsmottagningen
https://www.gotland.se/um

