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Höstlov på gång!
Inför lovet passar vi på att även här göra reklam för
höstlovsaktiviteter. Kanske kan ni hjälpa till att sprida bra
evenemang som era elever och barn kan delta i.

Troll och superhjältar med keramikern Ulla Ahlby
För barn 7-12 år som kan se superhjälten eller trollet som gömmer sig i
lerklumpen! Ta med en vuxen som har fantasin kvar och skapa väsen i
lera. Max 12 barn, anmäl i förväg till biblioteket!
28 oktober kl 13-15 Gråbo bibliotek. Föranmälan: 0498-26 96 96
29 oktober kl 14-15 Roma bibliotek. Föranmälan: 0498-20 44 38
Täljverkstad med troll och superhjältar
För barn 7-12 år i vuxet sällskap. Av böjda grenar, kvistar och klykor
tillverkar vi hjältar och väsen med kniv, såg och borr. Med slöjd- och
formkonsulent Frode Falkenhaug. Max 12 barn, anmäl i förväg till
biblioteket!
31 oktober kl 10-12 Klintehamns bibliotek. Föranmälan: 0498-20 48 53
Fri entré. Höstlovsslöjd arrangeras av Gotlands Museum i samarbete
med Biblioteken på Gotland.

Scenkonst för skolor – Platser kvar!
Du som har elever i åk 1-6 eller grundsärskola. Höstens föreställningar
v.46, ligger i topp. Missa inte chansen till de resterande platserna. Hör av
dej om du behöver hjälp att boka.
ROBOTDIKTATORN - för åk 1-5 samt Särskolan ges 11/11 - 15/11.
DE PASSANT – VARA PÅ VÄG – ges för åk 2-6 i Hemse idrottshall
den 11/11 kl. 14 och i Fårösund (Kustateljén) den 14/11 kl. 14.
Info och bokning: https://www.gotland.se/101723/

MIK-dag i Visby 18 oktober
Filmutbildning med platser kvar! Anmälan snarast!
Info på: https://www.gotland.se/104699
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Kort och gott
Filmfestival 2019
Högbymodellen

Höstlovsslöjd på bibliotek
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Tillsammans med eleverna på
högstadiet i Högbyskolan
genomförde pedagogerna Mack
Johansson och Katarina Muhrbeck
2018 Högbyskolans filmfestival.
Utifrån kunskapskraven i ämnena
bild och musik skapade eleverna
egna filmer och musikakter men
var även drivande i planering och
genomförande av hela festivalen.
Projektet var mycket framgångsrikt
och filmfestivalen får en uppföljare
25 oktober som inkluderar fler
skolämnen, bla hemkunskap och
språk.
Tillsammans med Film på Gotland
och med stöd av metoderna på
Filmriket.com vill vi nu sprida
”Högbymodellen” till fler
högstadieskolor på Gotland, är din
skola intresserad av att arrangera
en egen festival? Vill ni besöka
Högbyskolans Filmfestival 2019?
Kontakta Sandra Fröberg på Film
på Gotland för mer info på:
sandra.froberg@gotland.se.

Biblioteken under läslovet
Under läslovet sker en hel del
spännande aktiviteter på
biblioteken runt om på Gotland
under temat Superhjältar. Bl a
kommer Fenomenalens ”Maker
tour” att besöka flera bibliotek.
Och under fredagen kommer de
enormt populära författarna till
Handbok för superhjältar, Agnes
och Elias Våhlund, till Slite och
Hemse bibliotek, samt
Almedalsbiblioteket, för interaktiva
författarbesök. Mer information:
http://bibliotek.gotland.se/aktuellt/
alla.html

Prenumerera!

Vill du ha nyhetsbrevet i din egen
mailbox? Maila i så fall till:
hans-ake.norrby@gotland.se

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

DANSA EN BOK
– workshop barn 4-9 år.

Aktörerna A-Ö

Ett begränsat antal kostnadsfria workshops finns nu tillgängliga att boka
in under hösten för Förskola – Förskoleklass – Lågstadiet!

Biblioteken

Dansa en bok är en metod där dans och musik används för att stimulera
läs- och språkinlärning och eget skapande. Kombinationen med läsning
ger en slags kroppslig litteracitet genom att tolka innehållet i en bok
genom både ord och kropp, rörelse och tonläge. Metoden ger också
tillfälle att träna koordination, kroppsmedvetenhet och den spatiala
rumsuppfattningen. Workshopen med barn leds av en danspedagog som
utgår ifrån en valfri bok. Barnens egna tankar lyfts fram och de är hela
tiden medskapare av dansen. Skolans pedagoger är även aktiva i
workshopen och får därigenom ett fortbildningstillfälle i denna metod
och kan arbeta vidare med materialet som är fritt och gratis att använda.
Det du lär med kroppen fastnar i knoppen!

Bungemuseet
https://www.bungemuseet.se/

www.gotland.se/bibliotek

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/

Läs mer om Dansa en bok på www.dansaenbok.se
Kulturavdelningen

Tag kontakt med Gia Schager Danskonsulent på Gotland för mer
information och bokning.
e-post: gia.schager@gotland.se tel: 0704-47 74 59

https://www.gotland.se/kultur
Skapande skola
www.gotland.se/51238
Kulturkonsulenterna:

”Fångad i ett nätverk” - En kväll om sex på nätet
Unga Roma och Region Gotland bjuder in till en kväll med teater,
kunskap och samtal - för alla intresserade som arbetar med
ungdomar eller som arbetar med frågorna på annat sätt – torsdagen
den 17 oktober kl.19-21 i Ljusgården, Visborgsallén 19. Anmäl dig
senast den 7 oktober till unga_roma@yahoo.se! Kvällen är avgiftsfri.
Föreställningen ”Fångad i ett nätverk” ges sedan för högstadieelever
under vårterminen 2020. Mer information hittar du på:
https://www.gotland.se/104612

Kulturskolan kan komma till fler förskolor
Nya projektpengar har kommit, vilket möjliggör fortsatta insatser på
förskolor. Hittills har det handlat om sång, rytmik, dans och film, men
även gitarrspel och föreläsningar för personal. Kanske kan vi också
erbjuda annat. Dessa insatser är kostnadsfria. Hör av dig till Maria
Wessman Klintberg på telefon 0737-658600 eller på mail:

https://www.gotland.se/67485
Kulturskolan
www.gotland.se/kulturskolan
Kulturskolan på Facebook:
www.facebook.com/kulturskolan.
gotland/
Skolbio:
https://www.gotland.se/101724
Scenkonst för skolor:
https://www.gotland.se/101723
Scenkonst
Gotlandmusiken:
www.gotlandsmusiken.se
Länsteatern
http://ltpg.se/
Ungdomsgårdarna
www.gotland.se/ungfritid
Ungdomsmottagningen

maria.wessman-klintberg@gotland.se
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