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Information på väg!

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

Vi har nu börjat dela ut informationsmaterial om bokningsverktyget ”Navet” till rektorer för grundskolor och förskolor.
Tanken är att det på varje större personalrum skall finnas en
affisch eller ett mindre informationskort som påminner om utbudet
och visar länkadressen till verktyget. Fristående verksamheter
kommer att få del av materialet av Karin Sandberg Täpp i
samband med nästa träff för dessa verksamheter.

OBS! Redan på torsdag händer detta:
FLICKER – Dance
Tour 2022

Det finns platser kvar!!
Till dansföreställningen
"FLICKER" som visas i
Säve Aulan torsdag 7 april
kl. 09.00 & kl. 10.00 & kl.
11.00 samt fredag 8 april kl.
09.00 & kl. 10.00.
Föreställningen görs av 6
studenter från Stockholms
konstnärliga högskola på
utbildningen i
danspedagogik och spelas
under våren i Örebro,
Kalmar, Visby och
Stockholm. Den vill belysa
hur de konstanta intrycken
från dagens media påverkar
oss i vardagen.
Föreställningen riktar sig till
högstadie- och
gymnasieelever och är 30 minuter lång.

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

Visby Walk för åk 7-9 har
platser kvar

Hallå! Är du lärare på högstadiet?
Då har du chans att ta med dej din
klass på en spännande promenad.
Teaterambulansen är tillbaka med
Visby Walk från 27 april – 5 maj.
Bokas via Navet.

Visby walk 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.

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!

Org nr 212000-0803

Besöksadress Säves väg 10A

Om nyhetsbrevet

Skolor inom Visby ombedes att i
första hand boka tiderna efter
lunch. Kulturbuss gäller för övriga.

För anmälan och frågor kontakta Gia Schager, regional dansutvecklare
på Gotland.
E-post: gia.schager@gotland.se
Telefon: 0704 - 47 74 59

Kulturskolan Gotland

Kort och gott

Webbplats
www.gotland.se/kulturskolan

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

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

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

Utvärdera Skapande skola före den 20 maj!

Fenomenalen

Alla som har jobbat med Skapande skola under pågående läsår ombedes
att fylla i en utvärdering före den 20 maj. Länkar till utvärderingen för
elever och för lärare ligger på Skapande skolas webbsida:
https://gotland.se/51238

www.gotland.se/fenomenalen

Kontakta Wivi-Anne Cedergren på UAF eller Hanna Wärff Radhe via
telefon 0498-269651 eller mail

http://filmpagotland.se/

hanna.warff-radhe@gotland.se

Film på Gotland
http://filmpagotland.se/
Film i skolan – Skolbio:

Gotlands Museum
www.gotlandsmuseum.se/
Kulturavdelningen
https://www.gotland.se/kultur

Boka ”Hela havet stormar” dansteater 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.
Hela havet stormar kommer till Gotland den 20-29 september HT-2022.
V.38 till Hemse och Slite och v.39 till Visby A7-hallen.
Programmet kan bokas i Navet nu!
Föreställningarna ovan erbjuder lärarhandledning som stöd att använda
före eller efter upplevelsen.

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

Mer information om våra kommande föreställningar finns på
kulturskolans sida scenkonst för unga:

Scenkonst för skolor:

https://www.gotland.se/101723

Scenkonst

Kontakt: hanna.warff-radhe@gotland.se

https://www.gotland.se/101723

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

