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Välkommen till vår

UTBUDSTRÄFF
den 26 november!
Vi hoppas att så många skolor och förskolor som möjligt blir
representerade på utbudsträffen tisdagen den 26 november kl. 1416 på Fornsalen. Vi sprider ut oss lite mer i lokalerna än vi gjorde
förra gången, eftersom det då upplevdes ganska bullrigt. Liksom
förra gången bjuder vi på fika under eftermiddagen. För den skull
vill vi att du anmäler dig senast torsdagen den 21 november.
Anmäl dig här! (Om du läser detta på papperskopia, finns länken
också på www.gotland.se/pedagogiskt-resursutbud.)
Vi börjar kl. 14:00 med en kort gemensam presentation av alla
närvarande aktörer och vad som erbjuds just nu, och därefter blir
det fritt mingel med möjlighet till mer detaljerade frågor,
inbokningar och diskussioner.

Kulturskolan kommer till förskolan
Med Kulturskolans nya projektpengar och med ett behov av att flytta på
timmar för våra lärare kommer vi att kunna göra nya insatser på
förskolor. Hittills har det handlat om sång, rytmik, dans och film, men
även gitarrspel och föreläsningar för personal. Just nu tittar vi också på
att inom ämnet Bild & Form erbjuda projekt på någon avdelning eller
kompetensutveckling för personal. Dessa insatser blir i så fall även
fortsättningsvis kostnadsfria.
Dock borde det ännu kunna bli fler förskolor som prenumererar på detta
nyhetsbrev, så tipsa gärna förskolepersonal som du känner eller stöter på,
att beställa nyhetsbrevet genom ett mail till hans-ake.norrby@gotland.se.
Den som funderar på något eller har en idé om hur vi kan samarbeta kan
höra av sig till Maria Wessman Klintberg på telefon 0737-65 86 00 eller
på mail:
maria.wessman-klintberg@gotland.se
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Kort och gott
Sista chansen för
två föreställningar

Under vecka 46 (den 11–15
november) ges flera chanser att se
föreställningarna ”Robotdiktatorn”
och ”De Passant – Vara på väg”.
Det finns ännu platser kvar på flera
av dessa. Se bokningsläget på:
https://www.supersaas.se/schedul
e/SkolbioGotland/Teater

Bidrag till resor

Ni vet väl att det finns möjlighet att
hos Kulturskolan söka bussbidrag
för resor till scenkonstföreställningar för skolor och för Skolbio?
Läs mer om det på:

https://www.gotland.se/101723
Dansa en bok

Ännu finns chansen till en
kostnadsfri workshop för förskola,
förskoleklass och lågstadiet! 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.
Workshopen med barn leds av en
danspedagog som utgår ifrån en
valfri bok. Läs mer om ”Dansa en
bok” på www.dansaenbok.se
För ytterligare information och
bokning kontakta danskonsulent
Gia Schager:
gia.schager@gotland.se
Tel: 0704-47 74 59

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/pedagogiskt-

GotlandsMusikens
Barnmusikaler - tillsammans
med levande orkester!
Ett roligt sätt att få barn att vara aktiva deltagare! GotlandsMusiken har
ett digert utbud av korta musikaler som de erbjuder alla skolklasser på
Gotland. Det är Pettson, Majas Alfabetssånger, Trazan och Banarne,
Klas Klättermus och många fler. Till varje musikal finns det noter, någon
form av manus och en inspelning att öva till. När eleverna känner sig
redo är det dags för föreställning. Då kommer någon av
GotlandsMusikens ensembler och backar upp eleverna musikaliskt på
plats, även för genrep.
Föreställningarna är mycket uppskattade och stärker både eleverna
musikaliskt och gruppen med en sådan - ”vi kan”-känslan!
Utbudskatalogen i PDF: http://www.gotlandsmusiken.se/wpcontent/uploads/2019/09/GM_Barnmusikaler_2019-20_PDF-2.pdf
Musikalerna kan schemaläggas genrep och föreställningar
måndag-torsdag dag- och kvällstid, samt fredag dagtid.
Vid frågor: vera.kebbe@gotlandsmusiken.se
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Aktörerna A-Ö
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
Kulturkonsulenterna:

Utställning om Anne Frank
Modersmålsenheten i UAF och Film på Gotland arrangerar en
utställning om Anne Frank på Almedalsbiblioteket i Visby till och med
den 15 november. Utställningen är producerad av Anne Frank House i
Amsterdam, översatt och formgiven av Forum för Levande historia och
innehåller bland annat dokumentärfilmen ”The short life of Anne
Frank”.
Med utgångspunkt i Anne Franks liv utforskar utställningen "Om jag
bara får vara mig själv" identitet, fördomar och synen på den andre.
Läs mer om Anne Frank:
https://www.annefrank.org/en/

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/

Gotland Pride 2019

Ungdomsgårdarna

Till sist slår vi ett slag för Gotland Pride som äger rum den 12-17 november, och som regionen är medarrangör i. Ta del av deras program på:
http://www.gotlandpride.se/

Ungdomsmottagningen

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

www.gotland.se/ungfritid

https://www.gotland.se/um

