R E G I O N AL T KU L T U R FO RUM B J U DE R I N TI LL Å R E T S

KULTURATTACK 2017
Tema: Kreativa lärmetoder
Mån 30 oktober, kl 9.30-16.00
OSD/Folkets Hus, Östersund
Kulturattack är en återkommande inspirations- och utbudsdag för personal i
grundskola och förskoleklass, skolledare, rektorer, politiker, tjänstepersoner inom
kultur och skola samt kulturutövare. Alla kommuner i länet arbetar med kultur i skolan
bland annat genom Skapande skola. Konferensen syftar till att ge fortbildning,
inspiration och verktyg för detta men även till att stärka samverkan mellan den
professionella kulturen och skolan i Jämtland Härjedalen.
Den nuvarande läroplanen framhåller estetiska lärprocesser som något som ska
genomsyra samtliga ämnen och att skolan ska ge utrymme för olika kunskapsformer.
Därför är temat i år Kreativa lärmetoder där vi erbjuder olika spår för fördjupning inom
olika teman.
Samarbete med Scenkonstdagarna 2017
I år genomförs Kulturattacken som en del av
Scenkonstdagarna i Östersund
https://scenkonstdagar.riksteatern.se/
Du som deltar under Scenkonstdagarna har
även möjlighet att kostnadsfritt delta i
Kulturattacken. Anmälan måste dock göras
separat till Kulturattacken.

Tillgänglighet
Ange vid anmälan om ni har särskilda behov
eller kostönskemål. Till OSD/Folkets Hus tar
man sig enkelt med buss. Buss 2, 6 och 9
passerar och hållplatsen är Östersunds
camping. För mer information om OSDs
tillgänglighetsarbete, kontakta OSD
http://www.osd.nu/

Anmälan och information
Anmälan görs via
anmaldighar.se/kulturattack2017
Eftermiddagen är indelad i olika spår som
rekommenderas för olika årskurser. Ange val
av spår vid anmälan. Sista anmälningsdag är
15 oktober. Anmälan är bindande men kan vid
förhinder överlåtas på annan person.

Om du har frågor om programmet eller
anmälan, kontakta
Region Jämtland Härjedalen Kultur:
jimmy.eriksson@regionjh.se 063-14 67 03

Deltagaravgift, endast Kulturattacken
350 kr exkl moms. Faktureras efter
konferensen. I deltagaravgiften ingår
förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

Regionalt Kulturforum
består av konsulenter, producenter och pedagoger från de regionala kulturverksamheterna i Jämtland Härjedalen:
Filmpool, Estrad Norr – Musik, dans och teater, Jamtli, Bildkonsten, Regional Biblioteksverksamhet, Landsarkivet
i Östersund, Föreningsarkivet i Jämtlands län, Hemslöjdskonsulenterna, Designcentrum, Riksteatern
Jämtland/Härjedalen samt Gaaltije.

KULTURATTACK 2017
Program
9.30

Fika

10.00

Staare2018 – Jerker Bexelius
Jerker från Gaaltije inleder dagen med en presentation av det samiska
jubileumsåret 2018.

10.20

Barn och ungas kulturvanor i Jämtland Härjedalen
Hur ser kulturvanorna ut bland länets barn och unga? Myndigheten för
kulturanalys presenterar resultatet av den kulturvaneundersökning som har
genomförts under året.

10.50

Bensträckare

11.00

Vad betyder konsten? – Anna Berg
Vad säger läroplanen och hur kan vi arbeta praktiskt med
teater, musik, konst och litteratur för att få syn på oss
själva? En föreläsning om konstens betydelse och
möjligheter. Anna Berg är teaterdramaturg med stor
erfarenhet av att leda analyssamtal och
barn och vuxna. Under hösten 2017 arbetar hon för
Riksteatern och Unga Dramaten.

12.15

Lunch

13.15

Parallella spår inkl fika. Se nästa sida.
1. Läsprojekt med bibliotek och kulturarv. Rekommenderat för åk 4-9.
2. Teaterföreställning och samtal. Rekommenderat för åk 4-6.
3. ReMake med slöjd och design. Rekommenderat för åk 4-9.
4. Digitalt berättande. Rekommenderat för åk 1-3 samt 7-9.
5. Konsttryck. Rekommenderat för förskola samt åk 1-3.

15.45

Musikalisk upplevelse

16.00

Tack och hej då

Parallella spår, välj ett!
1. ”Uppdraget” – ett ämnesöverskridande läsprojekt. Rek årskurs 4-9.
Lokal: Arnljot
Utifrån boken ”Uppdraget” av Camilla Lagerqvist presenteras en metod för att jobba
med fördjupad läsupplevelse i svenska och SO-ämnen. ”Uppdraget”, som är första
delen i en serie, utspelar sig i Sverige under andra världskriget och behandlar
ständigt aktuella teman som krig, flykt, mod och motstånd. Författaren Camilla
Lagerqvist introducerar boken och pedagoger från Jamtli och Arkiven presenterar
metoden.
Arrangör: Regional biblioteksverksamhet, Arkiven och Jamtli
2. Scenkonst som verktyg och tillgång i undervisningen. Rek årskurs 4-6.
Lokal: Vinterträdgården och Sommarhagen
Riksteaterföreställningen ”Åååå snälla följ mig <3<3<3” ä en musikal för
mellanstadiet om fans, femininitet och grupptillhörighet och om att vara starka
tillsammans. Vilka ägnar sig åt idoldyrkan? Hur och varför? Hur skapas feminina
identiteter på nätet? Vilka får vara med och varför? Efter föreställningen presenterar
Anna Berg, Riksteatern, en modell för hur vi pratar med elever om en konst- och
kulturupplevelse.
Arrangör: Estrad Norr och Riksteatern J/H
3. ReMake ”Dekonstruera en skjorta”. Rek årskurs 4-9.
Lokal: Vinterrummet
Var med om en design- och slöjdprocess, dekonstruera skjortan och undersök de nya
möjligheterna. Att ta tillvara, reparera och återanvända har varit en viktig del i
resurshushållningen fram till våra dagar. Det är dags att tänka hållbart igen och i
denna workshop får du träna din förmåga att formge något nytt utifrån det nya
materialet framför dig. Genom att dekonstruera skjortan blir varje beståndsdel ett nytt
designmaterial med egna form-, funktions- och konstruktionsmöjligheter. Processen
gör det enkelt, roligt och tydligt och leds av Emma Dahlqvist, textil- och
mönsterformgivare.
Arrangör: Hemslöjdskonsulenterna och Designcentrum
4. Digitalt berättande – mer kreativitet och ökad delaktighet med appen Explain
Everything! Rek årskurser 1-3 + 7-9 (Två grupper).
Lokal: Sonaten
Dags att ta steget vidare från traditionella power points till nya appar som gör
lärprocessen i klassrummet både rolig, enkel och pedagogisk! Vi presenterar appen
Explain Everything som passar bra både när du som lärare vill förbereda och hålla i
en föreläsning samt som redskap för eleverna själva vid arbete och redovisning av
olika ämnesområden. Du får praktiska exempel på hur du kan arbeta med appen i
olika ämnesområden, ex matte, språk, NO och SO samt får pröva dess funktioner.
Arrangör: Filmpool och Bildkonsten
5. Konsttryck – fantasifull tryckmetod. Rek årskurs förskola + 1-3.
Lokal: Lilla Svarta lådan, Estrad Norr
Med olika material med relief och struktur gör vi tryck på papper. Vi använder oss av
allt möjligt som ger spännande avtryck, rollar på färg och trycker till. Det går att göra
både föreställande och icke föreställande abstrakta bilder. Konstnären Magdalena
Brunzell har jobbat med denna workshop i många barngrupper runt om i länet och
berättar utifrån pedagogiska erfarenheter. Ta gärna med ett förkläde eller
målarskjorta, då vi går lös med pigmentstarka vattenlösliga färger.
Arrangör: Bildkonsten

