
         Arr: Kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen 



Kulturprogram våren 2020
Alla elever i grundskolan i Hässleholms kommun är garanterade minst en kulturupplevelse varje 
läsår genom Kulturgarantin. Skolföreställningarna och skolbion genomförs i Hässleholm Kulturhus 
och konstvisningarna på Wanås Konst. Platserna fördelas centralt och är kostnadsfria för 
grundskolorna. Kultur- och fritidsförvaltningen arrangerar och bekostar alla föreställningar/visningar. 
Barn- och utbildningsförvaltningen samordnar och bekostar busstransporterna för de kommunala 
grundskolorna. Kommunens fristående grundskolor samordnar och bekostar transporterna för sina 
elever.

Utbudet för förskolan och grundskolan är utvalt av kultursamordnargruppen som består av 
kulturombud från förskolan och grundskolan samt kultur- och fritidsförvaltningens kulturutvecklare 
för barn och unga. Kultursamordnargruppen åker på olika utbudsdagar tillsammans med referens-
grupper med elever för att se aktuellt scenkonstutbud. Kulturprogrammet sprids av kulturombudet 
på förskolan och grundskolan. 

Alla barn i förskoleåldern är välkomna till förskolans föreställningar. Kontakta kulturutvecklaren 
för att boka platser.
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Varmt välkomna! 

För mer information kontakta kulturutvecklare barn och unga, Camilla Persson Thunberg
0451-26 71 04 / 0709-71 71 04 / camilla.persson@hassleholm.se
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När hjärtat svämmar över

Föreställningen ges på biblioteksfilialerna. Biljetter bokas på respektive filial.

Tis 5/5 – Bjärnum bibliotek kl. 9.15 och 10.30
Ons 6/5 – Sösdala bibliotek kl. 9.15 och 10.30
Tors 7/5 – Tyringe bibliotek kl. 9.15 och 10.30 

Ons 13/5 – Vittsjö bibliotek kl. 9.15 och 10.30
Tors 14/5 – Hästveda bibliotek kl. 9.15 och 10.30
Fre 15/5 – Vinslöv bibliotek kl. 9.15 och 10.30

För åldrarna 4-5 år. Längd ca 40 minuter. www.musikisyd.se

I Etiopien finns ett talesätt om sång som översatt till svenska blir: ”När hjärtat svämmar över, så kom-
mer det ut genom munnen”. Arg, ledsen, rädd eller glad? Sjung om ilskan som bubblar upp ibland och 
som kan få en att slå till en kompis, glädjen över att få den julklapp som man mest av allt ville ha och 
det sorgefyllda hjärtat när kompisen flyttar från stan. När sångarna och multiinstrumentalisterna An-
ders Larsson och Allan Skrobe sjunger och pratar om känslor blir de förebilder i en värld där pojkar 
lär sig att inte gråta. En varm föreställning om känslor för alla som vågar och inte vågar. 
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MIRAMOS
Hässleholm Kulturhus - Blå salongen
Mån 3 februari kl. 10.00 

För åldern 6 år. Längd ca 45 minuter (inkl. samtal/verkstad). 

I Miramos får du möta fyra fantasifulla varelser som är på tillfälligt besök här på vår blågröna planet. Nyfiket 
och undrande utforskar de världen. Men vart kommer de ifrån och vad gör de egentligen här? 
Miramos är en magisk och lekfull resa utanför tiden, bland färger, former och fantasier. Om att våga närma 
sig och till slut kanske bli vän med någon som inte ser ut som du gör.

Med inspiration från konstnären Joan Mirós bildspråk har norska koreografen Torgunn Wold och spanska 
dramaturgen Paulo Serantes skapat en lekfull och ordlös föreställning i mötet mellan dans, teater och musik. 
www.danskompanietspinn.se

Föreställningen ingår inte i kulturgarantin. Det finns ett begränsat antal platser. Platser bokas via e-post 
camilla.persson@hassleholm.se. 

Äta själv!

Hässleholm Kulturhus - Blå salongen
Mån-tis 27-28 april kl. 9.15 och 10.30

För åldrarna 2-5 år. Längd ca 30 minuter. 

Att äta själv kan vara svårt i början, tycker Lisa. Speciellt när köttbullarna rullar iväg och spagettin bokstav-
ligen slingrar sig. När mjölken inte vill vara kvar i mjölkglaset. Och för att inte tala om besticken som har 
helt andra planer än att hjälpa till att få maten in i munnen. Middagen eskalerar i rena cirkusen men till slut 
lyckas Lisa – mot alla odds – domptera den ostyriga maten och få den dit den ska. En föreställning om det 
härliga i att kunna något själv! www.moliereensemblen.com

Salto!-dagen 
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Åk 1 och 2 - Skolföreställningar med Kulturskolan

Hässleholm Kulturhus - Röda salongen 
Onsdag-fredag 22-24 april kl. 9.15 och 10.30

Årets tema är sopsamlarmonstren i samarbete med Hässleholms Miljö AB. Längd ca 30 minuter.

Kulturgarantin för grundskolan

Åk 3 - SKOLBIO - HALVDAN VIKING

Hässleholm Kulturhus - Parkbiograferna 
Måndag-fredag 23-27 mars kl. 9.15

En dag i skogen möter Halvdan plötsligt Meia från fiendebyn Väst. Trots att de inte får träffas spirar en 
oväntad vänskap fram mellan dem. När Västbyn planerar ett anfall på Östbyn förstår vännerna att allt 
hänger på dem om det ska stoppas i tid.

Regi: Gustaf Åkerblom. Sverige 2018. Språk: Svenskt tal och textning. 
Längd ca 97 minuter. En filmhandledning skickas till skolorna via kulturombudet. 

Skolföreställningarna, skolbion och skolvisningarna ingår i kulturgarantin och platserna 
fördelas centralt. De datum och tider som klassen kommer att tilldelas läggs ut i gruppen 
Kulturombud-Grundskola-BUF i Office och Teams. Informationen sprids sedan vidare av 
kulturombudet på respektive grundskola. 
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Åk 7 - BACH IN THE STREET

Hässleholm Kulturhus - Blå salongen
Onsdag-fredag 6-8 maj kl. 10.00 och 12.30

Vem är du? Var kommer du ifrån? Vart ska du? Upplev en crossover med två av de främsta artisterna inom 
sina respektive genrer. Här möter Johann Sebastian Bach streetdans och hiphop-beats klassiska musikhis-
toriska referenser i en berättelse om kulturella arv och livsfrågor, om att fly och rotas i ny jord. I konst och 
kultur finns det rum där vi människor kan mötas och få upp ögonen för andra vägar i livet.

Varför just Johann Sebastian Bach?  Bach har av den ungersk-svenske cancerforskaren och författaren 
Georg Klein beskrivits som en motståndets mästare. Han kunde fånga känslor och spela kontrapunkter på 
beställning. Därtill retade han gallfeber på kyrkan, eftersom besökarna gick upp i den sköna musiken, snarare 
än i vad som predikades i talarstolen.

Längd ca 60 minuter (30 min förställning och 30 min samtal). Läs mer på www.musikisyd.se

Åk 5 - TITTA, KÄNN OCH LYSSNA! 

Wanås Konst i Knislinge  
Måndag-fredag 30 mars - 3 april kl. 9.15

Längs med slingrande stigar under bokarnas trädkronor tar konsten på Wanås plats. Konsten, den vackra
naturen och platsens spännande historia utgör en unik grund för lärorika upplevelser. Under en konstvisning 
undersöker eleverna och pedagogerna konsten i parken. Hur gör man konst? Hur tolkar du konstverken? 
Eleverna uppmuntras till att ta egna initiativ att undersöka det de ser. Längd 1,5 timme. www.wanaskonst.se



                     
1. FÖRSTAHANDSVAL 
Föreställning:_______________________________________________________________
Datum:____________________________________________________________________ 
Tid:______________________________________________________________________ 

2. ANDRAHANDSVAL 
Föreställning:_______________________________________________________________ 
Datum:____________________________________________________________________ 
Tid:______________________________________________________________________ 

3. TREDJEHANDSVAL 
Föreställning:_______________________________________________________________
Datum:____________________________________________________________________ 
Tid:______________________________________________________________________

4. FJÄRDEHANDSVAL 
Föreställning:_______________________________________________________________
Datum:____________________________________________________________________ 
Tid:______________________________________________________________________

     Kryssa i om ni vill gå på mer än en föreställning (om det finns plats).
 
Antal barn/elever:______________________________
Antal pedagoger/lärare:__________________________ 
Ålder på barnen:_______________________________ 
Förskola/skola:________________________________ 
Avdelning/klass:________________________________
Kontaktperson:________________________________ 
Telefonnr:____________________________________ 
E-post:______________________________________

Skicka beställningen till: camilla.persson@hassleholm.se

För mer information kontakta kulturutvecklare barn och unga Camilla Persson Thunberg
0451-26 71 04 / 0709-71 71 04 / camilla.persson@hassleholm.se

Beställningsblankett
för förskola, dagbarnvårdare och särskola

(platserna fördelas centralt till grundskolans elever)
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Ange alla datum och tider som ni kan på blanketten.  Var noga med att fylla i alla uppgifter! 
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Biblioteken

Hässleholms kommun har ett huvudbibliotek och sex 
filialbibliotek. Öppettider och kontaktuppgifter hittar du på 
www.hassleholm.se och på Skåne Nordosts digitala SNOK-
Abibliotek www.snokabibliotek.se. 
Under vårvinterlovet kommer kultur- och fritidsförvaltnin-
gen att erbjuda aktiviteter för skollediga. Lovprogrammet 
kommer att finnas på www.hassleholm.se/lov

Hovdala slott

Hovdala slott har en miljö som väcker fantasi och upptäck-
arlust. Lärare och elever är välkomna att besöka slottet och 
dess omgivningar samt att ta hjälp av Hovdalas pedagoger. 
Kontakta personalen om ni planerar ett besök, både om 
ni vill ta del av skolprogrammen eller om ni vill besöka 
Hovdala på egen hand. För mer information och bokning: 
AnnMargret Lennartsson, tel. 0451-183 79, 0734-25 36 12, 
www.hovdala.se


