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God Jul & Gott Nytt År!

Ansvarig utgivare

Här kommer en hälsning från oss i nätverket. Röriga tider är det!
Precis när vi lite mindre frekvent började använda ord som
restriktioner, avstånd, handsprit, covid-test och vaccinpass, så är
det igång igen. Vi hoppas att den nya vågen blir kortvarig och
begränsad, men till dess får vi hantera tillvaron så gott det går.

hans-ake.norrby@gotland.se

Många av oss försöker under tiden uppdatera och anpassa
utbudet – både på kort, och lite längre sikt.
Sakta men säkert utvecklas samtidigt ”Navet”, som du hittar på
www.gotland.se/navet. Ta gärna för vana att kolla vad som är nytt
där, för plötsligt så upptäcker du något som passar just dina barn
och elever. Tills vidare kommer vi dock att ”pusha” för vissa
program i det här nyhetsbrevet.

”Hela havet stormar” för åk 4-6
Kommer v. 10+11 VT-2022
En dansföreställning 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.
Spelplatser: Slite Solklintshall 8/3, Hemsehallen 10/3 och Visby A7hallen 14/3 +16/3 & 17/3
Speltider: kl. 10 och kl. 12.
Föreställningens längd: 50 minuter
Publik: Max 60 per föreställning. Med hänsyn till pandemin kan vi
komma att göra ändringar för att anpassa oss och följa rådande
rekommendationer.
Kan bokas inom kort via vår samlade plats för kulturutbud i skolan
”Navet” www.gotland.se/navet Håll utkik där!
Länk och mer finns också via knappen ”Scenkonst för unga” på
Kulturskolans förstasida.
Kontakt: hanna.warff-radhe@gotland.se
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Org nr 212000-0803
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Hans-Åke Norrby, kulturskolechef
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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

Skapande skola 21/22

Har din klass/skola missat
pågående Skapande skola?
Eller vill ni ha mer insatser för eget
skapande till vårterminen?
Vi har resurser kvar att fördela
klassvis under VT 2022.
Alla med elever F-9 inkl. grundsär.
är välkomna att kontakta
kultursamordnaren Hanna Wärff
Radhe via telefon 0498-269651
eller mail:
hanna.warff-radhe@gotland.se
Hör av dej så hittar vi något som
passar!
Skapande skola – har också en
egen webbsida:
https://gotland.se/51238

Dansworkshops

Ordnas den 28-30 december.
Under jullovet erbjuds gratis
dansworkshops i Afro och
Dancehall för dig mellan 10-15 år.
Detta är ett arrangemang av
Danskonsulenten och DBF
(demokrati för barns framtid) i
samarbete med
ungdomsavdelningen och
Kulturskolan. Anmälan görs till
elin.ahlstrom@barnsframtid.se
Mer info på :
www.gotland.se/112854
För övriga frågor kontakta Gia
Schager, danskonsulent.

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
Rösträtt - Sång på förskolan på Gotland 2022
Namnet Rösträtt står för två saker. Att använda sin röst på rätt sätt och
rätten att använda sin röst i ett demokratiskt perspektiv med möjlighet
till inflytande och delaktighet. Genom Rösträtt – sång på förskolan ges
förskolor möjlighet att investera i kunskap, idéer och material som kan
inspirera till att sjunga mer i den dagliga verksamheten, utifrån barnens
egna tonarter och stämband.

Pedagogiskt resursutbud

Förskolorna kommer att erbjudas återkommande interaktiva
sångkonserter, så kallade Rösträttsprogram, med en sångcoach. Varje
sångcoach har sitt eget Rösträttsprogram med uppvärmning av rösten
och kroppen, lyssnande och delaktighet i sång och rörelse.

Fenomenalen

Parallellt med Rösträttsprogrammen erbjuds pedagoger i förskolan
kostnadsfri fortbildning med röstcoachning både enskilt och i grupp.
Detta leder vår Konstnärliga ledare Maria Wessman Klintberg.

Film i skolan – Skolbio:

Fortbildningen och Rösträttsprogrammen bokar förskolans pedagoger
via Region Gotlands digitala bokningsverktyg Navet:
www.gotland.se/navet

www.gotland.se/pedagogisktresursutbud

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

www.gotland.se/fenomenalen
Film på Gotland
http://filmpagotland.se/
http://filmpagotland.se/film-iskolan/
Gotlands Museum
www.gotlandsmuseum.se/
Kulturavdelningen
https://www.gotland.se/kultur
Skapande skola

En filmhistorisk resa
Film på Gotland tipsar om sidan ”En filmhistorisk resa” som Svenska
Filminstitutet lanserade 1 december. Sidan är fullspäckad med
lektionsanpassat material för dig som pedagog för flera lektioner
kopplat till läroplanen för både svenska, svenska som andra språk och
bildämnet.
Materialet riktar sig till lärare i årskurs 7-9 och består av filmklipp, texter
och handledningar kring filmens uppbyggnad och utveckling. Materialet
visar varför filmkunnighet är nödvändig för att hantera och förstå dagens
medielandskap. Besök sidan på https://www.filminstitutet.se/sv/fakunskap-om-film/filmpedagogik/enfilmhistoriskresa/

www.gotland.se/51238
Kulturkonsulenterna:
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

Nästa nummer
Vi hoppas komma med nästa nummer någon av de första dagarna på
vårterminen. Till dess hoppas vi att ni alla får välbehövlig avkoppling –
men först har vi ju alla höstterminens ”upplopp” att genomföra!

Gotlandmusiken:
www.gotlandsmusiken.se
Länsteatern
http://ltpg.se/
Ungdomsgårdarna
www.gotland.se/ungfritid
Ungdomsmottagningen
https://www.gotland.se/um

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

