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Navet-bokningar igång!

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

Flera skolor har nu kommit igång med bokningarna för skolbio.
Här och där har det uppstått frågor, men vi har kunnat reda ut det
mesta – även om vi vid ett par tillfällen behövt ta hjälp från
supporten i Stockholm. Men vi lär oss hela tiden. Nu hoppas vi
bara på att själva utbudet av program och föreställningar kommer
igång igen - efter alla svängiga besked under pandemitiden.

Har din klass/skola missat läsårets pågående Skapande skola?
Eller vill ni ha mer insatser för eget skapande och inspiration under
vårterminen?
Hör av dej så hittar vi något som passar din klass.
Det finns kulturinsatser 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
Skapande skola – Webbsida: https://gotland.se/51238
Under mitten av mars kommer det nya utbudet till LÅ 22/23 ut på
Navet.

Har du elever födda 2005 eller 2006, eller känner några, som drömmer
om att jobba inom film, konst, teater, dans eller musik? Sommaren 2022
erbjuds det sommarjobb för unga på Gotland inom fem olika
kulturområden. Länk till mer info:
https://www.gotland.se/113483

Till alla i åk 7 ”Bengtsson på dörren” v. 13 - Teater
med föreläsning
Gotland får åter ett uppskattat besök när Björn Kruse och Marcus
Bellatreccia ger en kombinerad teaterföreställning och en föreläsning
som tar upp problematiken kring att växa upp i en familj med missbruk.
Mer här: https://adessoproductions.se/bengtsson/
Spelschema finns hos rektorer till berörda skolor. Kontakt: hanna.warffradhe@gotland.se

Org nr 212000-0803
Telefon +46 (0)498 26 94 82

Postadress 621 82 Visby

E-post kulturskolan@gotland.se

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

Besöksadress Säves väg 10A

Om nyhetsbrevet

Så här bokar du på Navet

Extra Skapande skola 21/22

Kulturskolan Gotland

Kort och gott

Webbplats
www.gotland.se/kulturskolan

Vanligast är att du hittat ett
program på
www.gotland.se/navet
Klicka på ”Boka” eller
”Intresseanmälan”. Om du
inte loggat in från början,
behöver du logga in nu (steg
3 och 4 nedan):
Logga in på skolans
/förskolans konto.
Inloggningsuppgifterna, som
är samma för alla på skolenheten, finns hos skolans
huvudbokningsansvarige, men
jag kan hjälpa till om de
glömts bort.)
När du kommit in på skolans
konto: Klicka på knappen
”Lägg till bokningsansvarig” om du inte redan är tillagd i
listan. Följ instruktionerna.
Slutför bokningen.

Navet finns även för
fristående verksamheter

De fristående för- och grundskolor
som anmält sig, har fått sina
inloggningsuppgifter. Själva
bokningsjänsten är betald för alla,
men vissa evenemang (som till
exempel skolbio) är bara
kostnadsfria för kommunens föroch grundskolor. Kontakta
hans-ake.norrby@gotland.se
om er enhet saknar – och ni önskar
få - inloggningsuppgiufter.

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!

Firma masker & magi tar med barn i åk 2-4 till en magisk värld.
I Ulf Nilsson och Lotta Olssons nyskrivna musikal sätts barnens fantasi i
rullning med hjälp av både masker och levande musik av Amason.
Skolföreställningar kommer till norra och södra ön, i idrottshallarna Slite
23/3 och Hemse 25/3, speltider kl. 10.00 och kl. 12.30. Bokas via Navet.
Bild och mer om föreställningen finns att hämta på scenkonstportalen.se
https://scenkonstportalen.riksteatern.se/produktion/7391
(En offentlig föreställning ges den 27 mars kl. 15:00 på Joda i Visby,
biljetter via Kulturföreningen Roxy.)

”Hela havet stormar” för åk 4-6

Länkar till oss
Pedagogiskt resursutbud
www.gotland.se/pedagogisktresursutbud

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

Framskjuten dansföreställning från Luleå kommer v. 38+39 HT-2022
Inom kort kan den bokas via Navet. Håll ut och håll utkik i Navet!

Fenomenalen

Kontakt: hanna.warff-radhe@gotland.se

Film på Gotland

Dans från hela världen

Film i skolan – Skolbio:

Ett fortbildningstillfälle i dans anordnas 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. Mea är utbildad danspedagog
samt dans- och rörelseterapeut på Dans- & Cirkushögskolan och har
varit verksam i över 30 år. Läs mer om utbildningen på:
https://www.gotland.se/113476
Under fortbildningsdagen får ni lära er danser, rim och ramsor från olika
platser i världen. Kursmaterial och musik kan köpas under dagen.
Anmälan till: Gia Schager, Dansutvecklare, tel: 0704-47 74 59.
gia.schager@gotland.se

Avtal med ”Film och Skola”
Regionen har nu tecknat ett nytt avtal för filmvisning i skolan.
Information har gått ut separat, men länk till samma info kommer också
att ligga här i nyhetsbrevets länklista under rubriken ”Undervisningsfilmer”.
Länk till information för lärare: https://www.gotland.se/113280

Ett tips till lärare som undervisar i historia
Har ni sett den här länken?
sverigeshistoria.se/for-larare/digerdoden/

www.gotland.se/fenomenalen

http://filmpagotland.se/
http://filmpagotland.se/
Gotlands Museum
www.gotlandsmuseum.se/
Kulturavdelningen
https://www.gotland.se/kultur
Skapande skola
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
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

