
Arr: Kulturförvaltningen i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen 



Kulturprogram hösten 2017
Hässleholm Kulturhus  Biblioteksfilialerna

Här presenteras kulturprogrammet för förskolan och grundskolan

Alla elever i grundskolan i Hässleholms kommun är garanterade minst en kulturupplevelse varje 
läsår. Skolföreställningarna inom kulturgarantin genomförs i Hässleholm Kulturhus. Platserna förde-
las centralt och är kostnadsfria för grundskolan, liksom busstransporterna till och från kulturhuset. 
Kulturförvaltningen arrangerar och bekostar föreställningarna. Barn- och utbildningsförvaltningen 
samordnar transporterna. Barn- och utbildningsnämnden bekostar busstransporterna. 

Utbudet för förskolan och grundskolan är utvalt av kultursamordnargruppen som består av 
kulturombud från förskola, låg-, mellan- och högstadiet samt kulturförvaltningens kulturutvecklare 
för barn och unga. Kultursamordnargruppen åker på olika utbudsdagar tillsammans med referens-
grupper med elever för att se aktuellt scenkonstutbud. Kulturprogrammet finns hos kulturombudet 
på din förskola och skola. 

Alla barn i förskoleåldern är välkomna till förskolans föreställningar. Ring tel. 0451-26 71 04 för att 
boka platser.

För mer information kontakta kulturutvecklare barn och unga, Camilla Persson Thunberg
0451-26 71 04 / 0709-71 71 04 / camilla.3.persson@hessleholm.se

Varmt välkomna! 
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Sagoakuten med Lilla Vilda Teatern (ålder 3-5 år)
Föreställningen ges på biblioteksfilialerna. Biljetter bokas på respektive filial.

Någon som vill till sagornas förtrollande värld? Sagoakuten rycker ut! Sagoberättarna Matilda och Marie är 
snabbt på plats med sina gyllene vagnar fullastade med äventyr. Genom gestaltning, humor och interaktion 
med publiken framförs olika små magiska sagor som binds samman kring kärlek och vänskap. Sagosystrarna 
bjuder in till sagoskogen där fladdermöss, tomtar, troll, kaniner, älvor och många andra är i full gång med att 
förbereda en massa hemligheter.  Vad är det som är på gång…? Välkommen till Sagoakuten och till en magisk 
värld. Längd ca 35 minuter.

Program
              för förskola

Ons 20 september – Vittsjö kl. 9.30 och Sösdala kl. 14.00
Tors 5 oktober  – Vinslöv kl. 9.30 och 10.30
Mån 9 oktober – Tyringe kl. 9.30 och 10.30

Ons 18 oktober – Tyringe 9.30 och Sösdala kl. 14.00         
Tors 19 oktober – Hästveda kl. 9.30 och 10.30
Tis 24 oktober – Bjärnum kl. 9.30 och 10.30

Eli & Rio med Teater Tre (ålder 3-6 år)
Hässleholm Kulturhus - Vita salongen 
Vecka 38, torsdag 21 september kl. 9.15 &10.30

Precis som alla andra – helt olika. 
Klänningar och mustascher! 
En tröja blir en byxa, en byxa blir en hatt!
Hur påverkas vi av vad vi väljer att ha på oss? 
Följ med Eli & Rio på ett äventyr i hemmets alla rum, där de delar med sig av sin överraskande och fanta-
sifulla värld. Eli & Rio är en lustfylld föreställning där vi tar oss an roller och identitetsfrågor med rörelse, 
humor och öppenhet. Längd ca 30 minuter.
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Tisdag 17 oktober kl. 9.15

Snipp snapp snut!
Följ med Snipp, Snapp och Snut på deras äventyr i 
en färgsprakande och fantasifull värld, där träden är 
fulla av bullar och ballonger. Vännerna längtar efter 
att kunna flyga och uppfinner olika sätt att uppnå 
detta. De stöter på läskiga och busiga karaktärer, som 
ibland hjälper dem men ibland försöker sätta stopp 
för dem. Genom vänskap och samarbete övervinner 
Snipp, Snapp och Snut de flesta problem de ställs inför. 
Filmen saknar talad dialog och kommunikationen sker 
genom ljud och gester. Längd 40 minuter.

Filmhandledning: www.filminstitutet.se
Se trailer: www.folketsbio.se/film/snipp-snapp-snut

HUFF Hässleholms Ungars FilmFestival
Vecka 42: tisdag-torsdag 17-19 oktober

Ålder rek. från 3 år.
OBS! Boka platser senast den 1/9.

Tisdag 17 oktober kl. 10.15

Vem är var?
En uppföljare till omåttligt uppskattade Vem. Vem är var? 
baserar sig på ytterligare åtta böcker av Stina Wirsén. 
Vi får följa nallen när hon letar efter sina kompisar och 
ringer på hos alla. Tänk hur olika det kan vara hemma 
hos folk… Vi får också vara med om en dramatisk tax-
ifärd till sjukhuset. Vi får se hur himla superbra katten 
är på kullerbytta och hur väldigt arg nallen kan bli när 
det inte blir som hon vill. Ibland blir det bråk, fast det 
går alltid bra till slut i filmerna om nallen, fågeln, katten, 
nallegrisen och kaninen. Längd 30 minuter. 

Filmhandledning: www.filminstitutet.se
Se trailer: www.folketsbio.se/film/vem-ar-var

Onsdag 18 oktober kl. 9.15

Grobi och Bulten - Flugsoppan
Flugsoppan - Hemma hos den lilla grodan Grobi skall 
det bli middag med flugsoppa, kryddad med färska 
myrägg. Men myräggen är slut och Grobi skickas över 
till grannen för att låna ingredienserna. På vägen hem 
överraskas han av ett 
oväder och spolas bort av 
regnet. Grobi hamnar på 
en ö tillsammans med en 
stor katt. 
Bulten - Den allra första 
filmen om Bulten, en 
filosoferande rosa bull-
hund, som med jämna 
mellanrum, uthungrad, 
störtar runt i huset i jakt på mat. Längd 36 minuter.

www.folketsbio.se/film/grobi-och-bulten



Onsdag 18 oktober kl. 10.15

Bill och hemliga bolla
När Bill äntligen får en lillasyster är han en jättestolt 
storebror, men ibland ganska trött på barnaskriket. 
Lillasystern, Bolla, är pigg och glad, dansar, trallar 
och älskar att riva papper. Men efter ett tag märker 
familjen att något är på tok: Bolla känner inte igen 
någon, bryr sig inte om sällskap och svarar aldrig på 
tilltal. Bill, mamma och pappa är mycket ledsna och 
alla, släkt, vänner och bekanta, deltar i sorgen – ända 
tills Bill upptäcker att Bolla själv inte är ledsen alls. 
Bill är stolt över att ha en syster som “speciell, 
hemlig, sin egen sort”. Längd 30 minuter.

Torsdag 19 oktober kl. 9.15

Ture och Jerry
Ture och Jerry är två excentriska skalbaggar som av 
en händelse stöter på varandra och blir bästa vän-
ner. De träffas första gången när Ture kraschlandar 
i Jerrys hus, rätt ner i hans säng. Det visar sig att 
Ture är en god kock och trevligt sällskap, så han får 
bli kvar. Därefter får vi följa med dem i sju äventyr i 
småkrypens värld. Utan dialog – alla pratar rappakalja. 
Längd 40 minuter.

Filmhandledning: www.filminstitutet.se
Se trailer: www.folketsbio.se/film/ture-och-jerry

5

Torsdag 19 oktober kl. 10.15

Räkna med Pino
Du kan alltid räkna med Pino! Följ med nallen Pino och 
hans vänner på spännande och roliga upptåg i sex filmer 
för de yngsta. Längd 27 minuter.

Läs mer: www.folketsbio.se/film/rakna-med-pino

OBS! Filmhandledningen är skriven till en tidigare version av Ture och Jerry där episoderna Ballerina och Den första snön inte var med. Dessa 
saknas alltså i handledningen. Handledningen innehåller också texter om episoderna Liftaren och Mikrokretsen, som inte ingår i det nuvarande 
paketet.

Filmhandledning: www.filminstitutet.se. Se trailer: www.folketsbio.se/film/bill-och-hemliga-bolla
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Åk 4 - Pappa är ute och cyklar med Teater 23

Hässleholm Kulturhus - Blå salongen
Vecka 40,  Tisdag-torsdag 3-5 oktober, kl. 9.15 & 10.45
Vecka 47, Onsdag-torsdag 22-23 november, kl. 9.15 & 10.45

Med humor och sång tar sig Teater 23 an Pappa är ute och cyklar, en ny-
skriven berättelse om en förälder som har trillat ner från sin piedestal 
inför ögonen på sitt barn. Om vikten att välja sin egen väg i livet och att 
inte kväva sina drömmar på grund av rädslan. Längd ca 45 min. teater23.se

Program
              för grundskola

Åk 8 - “R” med Freestyle Phanatix

Hässleholm Kulturhus - Röda salongen 
Vecka 43, måndag 23 oktober, kl. 9.30 och 10.45
                 tisdag 24 oktober, kl. 12.30

de är idag. Inspirerade av sina egna historier tar breakdansarna oss genom refektioner över deras egna 
kamper och segrar; ankomsten till ett främmande land, utmaningen med att lära ett nytt språk och en ny 
kultur och hur de kan bli den bästa versionen av sig själv i nya omgivningar. Den inre och yttre pressen ger 
upphov till både förtvivlan och drömmar, till uppgivenhet och till besvärliga och inte minst nyttiga konfron-
tationer med sig själv.  Via koreografi och rörelser aktiveras en erinran och berättelse med dansen som 
språk. En resa berättad genom Breakdance, musik och ljus.  Atletiska , explosiva och poetiska överraskningar 
möter publiken och lägger upp till refektion genom ett dynamiskt uttryck. Längd 40 min. phanatix.net/sv

Åk 6 - Skolbio “När Marnie var där”

Hässleholm Kulturhus - Parkbiograferna 
Vecka 46, Måndag-torsdag 13-16 november, kl. 9.15

I klassrummet kan När Marnie var där användas som utgångspunkt 
för diskussioner kring kreativitet och konstnärliga uttryck, utanför-
skap och identitet samt hur vi påverkas av vår uppväxt. Filmen tar 
med åskådaren på en magisk resa genom drömmar och mardröm-
mar. Regi: Hiromasa Yonebayashi, Japan 2014. Längd 103 min. Språk: 
Japanska med svensk text. Filmhandledning: filminstitutet.se

Dansföreställningen “R” en invitation in i en tidsficka där fem 
breakdansare genom rörelsen utforskar vem de är - alla har en
historia att berätta, ett förfutet som gör dem till de personer
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F-klass - Sagan om den lilla farbrorn med Boulevardteatern

Hässleholm Kulturhus - Blå salongen
Vecka 48, måndag-onsdag 27-29 november, kl. 9.15 & 10.30

Den lilla farbrorn är mycket ensam. Ingen besvarar hans hälsningar på gatan, ingen ser honom ens. Ingen 
kommer på besök. En dag får han en idé. Han ska efterlysa en vän! Överallt sätter han upp lappar.
Men ingen kommer. Så en dag dyker det plötsligt upp en hund som nosar nyfiket kring farbrorns hus. Tre-
vande och försiktigt närmar de sig varandra. Efter en stund blir de vänner. Äntligen har farbrorn hittat en 
riktig vän! Då kommer det en liten flicka. Flickan och hunden blir genast goda vänner. Farbrorn känner sig 
undanskuffad och bortglömd. Ska han bli så där ensam nu igen? En saga om ensamhet, vänskap och svartsju-
ka berättad med stor ömsinthet, allvar och humor. Längd ca 40 minuter. www.boulevardteatern.se

Åk 9 - Skolbio “Idol” 

Hässleholm Kulturhus - Parkbiograferna 
Vecka 49, Måndag-torsdag 4-7 december, kl. 9.15

Idol bygger på den sanna historien om palestinske Mohammad Assaf från Gaza som med falskt visum tog
sig över gränsen till Egypten för att delta i uttagningarna till arabiska Idol 2013 och slutade som segrare
för hela tävlingen. I filmen får vi följa den unge Mohammad Assafs liv från uppväxten i Gaza fram till segern
som förvandlade honom till en symbol för hopp och fred inför 100 miljoner tittare och för palestinier i hela
världen. Regi: Hany Abu-Assad, Palestina 2015. Längd 100 minuter. Språk: Arabiska med svensk text. 
Filmhandledning: www.filminstitutet.se

OBS! Skolbion och skolföreställningarna ingår i kulturgarantin och platserna fördelas centralt. De 
datum och tider som klassen tilldelas kommer att läggas ut i kulturombudens forum på First Class 
i början av höstterminen. Informationen sprids sedan vidare av kulturombudet på respektive skola. 



8

Information
FÖRSKOLA 
Anmälan till föreställningarna gör du på den medföljande beställningsblanketten. Sista anmälningsda-
gen till föreställningarna är den 1 september. OBS! Platser till Sagoakuten bokas på respektive filial.  
En bokningsbekräftelse kommer att skickas tillbaka till den e-postadress som uppges på beställn-
ingsblanketten. Föreställningarna är kostnadsfria, men det finns ett begränsat antal platser. SPRID 
programmet till personalen på din förskola!

GRUNDSKOLA 
Samtliga elever i grundskolan är garanterade en kulturupplevelse under läsåret 2017/2018. Under 
höstterminen gäller kulturgarantin F-klasserna och årskurs 4, 6, 8 och 9. Platserna fördelas centralt 
och busstransporter ingår till och från skolföreställningarna. Föreställningarna och transporterna är 
kostnadsfria för grundskolorna. 

OBS! Senast den 25 augusti ska kulturombudet meddela Ann-Sofie Laursen (ann-sofie.laurs-
en@hessleholm.se) vilka dagar och tider som klasserna INTE kan komma. Detta gäller samtliga 
klasser, även de klasser som inte har behov av busstransporter. Endast prao, studiedagar och 
obligatorisk simundervisning har vi möjlighet att ta hänsyn till. När schemat är klart kan vi inte 
göra några ändringar eller byten. Meddela även om det är någon elev som kommer att åka i annat 
fordon till föreställningarna. Klassernas tilldelade datum och tider kommer att läggas ut i kulturom-
budens forum på First Class inför varje föreställning. Schemat sprids därefter vidare av kulturombu-
det till alla berörda lärare på respektive skola. 

Särskolan kan fritt välja föreställningar ur hela utbudet. OBS! Boka platser på den medföljande 
beställningsblanketten senast den 25 augusti.  

Det är inte tillåtet att fotografera eller filma med kamera/Ipad/mobil under föreställningarna, om 
inget annat uppges. Fotografering kan istället ske efter föreställningens slut. Tuggummi, godis, dricka, 
snacks eller dylikt är inte tillåtet på skolbiovisningarna eller skolföreställningarna.

Vänligen sprid kulturprogrammet till personalen på din skola! 

För mer information kontakta 
Camilla Persson Thunberg

kulturutvecklare barn och unga
0451-26 71 04 / 0709-71 71 04 

camilla.3.persson@hessleholm.se



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

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

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

4. FJÄRDEHANDSVAL 
Föreställning:_______________________________________________________________
Datum:____________________________________________________________________ 
Tid:______________________________________________________________________
 
Antal barn:______________________________
Antal pedagoger:__________________________ 
Ålder på barnen:__________________________ 
Förskola:________________________________ 
Avdelning:_______________________________
Kontaktperson:___________________________ 
Telefonnr:_______________________________ 
E-post/fax:_______________________________

Skicka beställningen till: camilla.3.persson@hessleholm.se (fax 0451 – 26 71 50)

För mer information kontakta kulturutvecklare Camilla Persson Thunberg
0451-26 71 04 / 0709-71 71 04 / camilla.3.persson@hessleholm.se

Beställningsblankett
för förskola, dagbarnvårdare och särskola
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Ange alla datum och tider som ni kan på blanketten.  Var noga med att fylla i alla uppgifter! 
Det går bra att fylla i direkt i formuläret. 
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Biblioteken

Hässleholms kommun har ett huvudbibliotek, sex filialbib-
liotek och en bokbuss. Öppettider och kontaktuppgifter 
hittar du på www.hassleholm.se och på Skåne Nordosts nya 
digitala SNOKAbibliotek www.snokabibliotek.se. 
Under höstlovet kommer det att finnas aktiviteter för 
skollediga i Hässleholm Kulturhus och på biblioteksfilialer-
na. Lovprogrammet kommer att finnas på www.hassleholm-
kulturhus.se.

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


