Mars 2022

Pedagogiskt resursutbud
Framtagen av UAF Kulturskolan Gotland Datum 2022-03-01

Träffa oss den 15 mars!

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

På studiedagen den 15 mars kommer vi att anordna en timmes
utbudsinformation på Teams kl. 15-16. Utöver vilket utbud som
olika aktörer har på gång, skall vi också försöka reda ut de frågor
ni eventuellt har angående bokningsverktyget ”Navet”. Ta chansen
att komma igång på er skola, om ni inte redan gjort det!
Vi vill helst att du i förväg anmäler dig i ett mail till:
hans-ake.norrby@gotland.se Klicka här för att ansluta till mötet

Nytt Skapande skola 22/23
Nya utbudet till LÅ 22/23 kommer ut på Navet under mars. Där hittar ni flera
nya spännande möten och metoder för elevens eget skapande. Möten som
gör skillnad inom alla ämnen.
Via Navet gör klassen intresseanmälan senast den 22 april.
Reservera tid för upptaktsträff digitalt den 1 juni kl. 14-16. Inbjudan
kommer efter bekräftelse om önskad insats.

Extra Skapande skola 21/22
Vill ni ha mer insatser för eget skapande och inspiration under vårterminen?
Kanske har din klass/skola missat läsårets pågående Skapande skola?
Hör av er senast 18 mars så hittar vi något som passar er klass under resten
av vårterminen 2022. Gäller elever F-9 inkl. grundsär.
Kontakta Hanna Wärff Radhe via telefon 0498-269651 eller mail
hanna.warff-radhe@gotland.se

Spelschema finns hos rektorer till berörda skolor. Kontakt:
hanna.warff-radhe@gotland.se

”Djur & Odjur” – på Gotlands Museum

Broderiutställningen ”Djur & Odjur” kom till museet i mars 2021 när
museet var stängt p.g.a pandemin. Nu finns en ny möjlighet att se
utställningen den 2 april-1 maj!
Djur & odjur är ett kollektivt verk
skapat av 600 personer under
coronapandemin 2020. Deltagarna är
såväl unga som gamla från hela
Sverige, någon broderade för första
gången medan andra broderat i hela
sitt liv. Alla fick en tygbit hemskickad
med uppmaningen att skapa på temat
djur och odjur. Läs mer här:
https://www.gotland.se/113842

Kulturskolan Gotland

Org nr 212000-0803

Besöksadress Säves väg 10A

Telefon +46 (0)498 26 94 82

Postadress 621 82 Visby

E-post kulturskolan@gotland.se

Webbplats
www.gotland.se/kulturskolan

Kort och gott
Om nyhetsbrevet
Vi är olika aktörer med uppdrag
och resurser från Region Gotland.
För mer information se också:
https://www.gotland.se/pedagogis
kt-resursutbud

Visby Walk för åk 7-9

Nya tider från den 27 april - 5 maj
finns nu att boka i Navet.
Visby walk med Teaterambulansen
handlar om att se platser på nya
sätt och om spänningen i att kunna
bli främmande inför det vardagliga.
I hörlurar guidas eleverna genom
Visby och får en serie instruktioner.
Eleverna deltar och upplever
föreställningen genom att lyssna,
agera, röra sig och själva fantisera.
Startplats – Kyrkberget, klinten
strax ovanför domkyrkan i Visby.

Dans från hela världen
En påminnelse om
fortbildningstillfället i dans för
lärare den 18 mars 2022 kl. 13.00
– 16.00 i en av Kulturskolans
danssalar i Visby. Mea Nordenfelt,
som är en av landets främsta
experter/pedagoger inom
klezmeroch balkandans, leder
utbildningen. Läs mer om
utbildningen på:
https://www.gotland.se/113476

Utvärdera Skapande skola!
Ni som har jobbat med Skapande
skola under pågående läsår skall
fylla i er utvärdering före den 20
maj. Länkar till utvärderingen
ligger på Skapande skolas
webbsida:
https://gotland.se/51238

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

Skolstart med teatervagn för åk F-3

Pedagogiskt resursutbud

V.34 + v.35 erbjuder Romateatern ”Stormen” av William Shakespeare på
er skolgård. Med tre skådespelare och dockor berättar de om fantasins
oändliga frihet, om lekens skapande och helande kraft. Föreställningen
spelas utomhus på en ambulerande teatervagn - fantasifullt utsmyckad i
historisk anda. Efter varje föreställning erbjuder de en halvtimmes ledd
lek.

www.gotland.se/pedagogiskt-

OBS! Bokas för minst fyra klasser i två pass och max 60 platser per pass
på samma skola. Bokas i Navet nu under våren.

Fenomenalen

Först till kvarn! Special!

Film på Gotland

resursutbud

Aktörerna A-Ö
Biblioteken
www.gotland.se/bibliotek

www.gotland.se/fenomenalen

Under våren 2022 kommer ensemblen gärna till er skola/klass och
berättar om pjäsen. De erbjuder ett möte med skådespelare, regissör,
dockmakare och tonsättare. Mötet vill inspirera er till att vara delaktiga i
föreställningens framväxande. Med samtal, lek och berättelser sätter de
igång era elever till att göra egna dockor/dekor/masker/kostymer etc.
etc., rita sina bilder av pjäsens karaktärer och kanske skriva/spela upp
egna påhittade scener som kan tänkas utspela sig på sköldpaddsön. Både
mötena och materialet ni skapar kommer de att använda som inspiration
till föreställningen. Allt bildmaterial går till en sommarutställning på
Roma Kungsgård.

http://filmpagotland.se/

OBS! De skolor som har bokat och fått teatervagnen till sin skola i
augusti kan göra intresseanmälan i Navet eller bli kontaktade av
Romateatern.

Kulturkonsulenterna:

”Hela havet stormar” dans för åk 4-6
En fantastisk dansföreställning för mellanstadiet om livet och modet att
ensam segla jorden runt, av och med Dansinitiativet från Luleå.
Föreställningen är inspirerad av den sanna berättelsen om Laura Dekker,
världens yngsta ensamseglare.
Kommer till Gotland den 20-29 september HT-2022.
V.38 till Slite och Hemse och v.39 till Visby A7-hallen.
Detta program kan bokas nu under våren i Navet!
Föreställningarna ovan erbjuder lärarhandledning som stöd att använda
före eller efter upplevelsen.
Mer information om våra kommande föreställningar finns på
kulturskolans sida scenkonst för unga: Scenkonst för skolor och
förskolor - Region Gotland ( https://www.gotland.se/101723 )
Kontakt: hanna.warff-radhe@gotland.se

Film i skolan – Skolbio:
http://filmpagotland.se/
Gotlands Museum
www.gotlandsmuseum.se/
Kulturavdelningen
https://www.gotland.se/kultur
Skapande skola
www.gotland.se/51238

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/
Undervisningsfilmer
www.gotland.se/113286
Ungdomsgårdarna
www.gotland.se/ungfritid
Ungdomsmottagningen
https://www.gotland.se/um

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

