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Kultur för barn, unga och skolor i Kalmar län

MUSIK

ger möjligheter
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DANS

är ett språk
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KULTURARV
liv, lust, lärande!
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berör alla sinnen
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väcker nyfikenhet

Ett smakprov av utbudet för skolor i Kalmar län läsåret 2021 -2022

KONTAKT
Byteatern Kalmar Länsteater
Anne Haugaard
0480-434448

Dans i Kalmar län
Kristina Flygare
0480-434465

anne@byteatern.se

kristina@byteatern.se

”Teater är ett allkonstverk,
berör alla sinnen och sätter i
gång fantasin.”

”Dans är kommunikation och
rörelseglädje!”

byteatern.se/skola/

byteatern.se/dans-i-kalmar-lan/

Filmregion Sydost
Malin Gustavsson
0733-47 79 12

Länsmusiken
Carolina Johansson
070-654 00 32

malin@filmregionsydost.se

carolina.johansson@lansmusiken.se
lansmusiken.se/barn-och-ungdom/

”Rörlig bild är också ett
språk. Se, samtala, skapa!”

”Mera musik, mera
möjligheter!”

filmregionsydost.se/utbudsdag

Kalmar konstmuseum
Veronica Lindblad
0768 - 100515
veronica.lindblad@kalmarkonstmuseum.se

Ateljén
0480-45 30 56
Marie Karlsudd/ Pernilla Frid,
marie.karlsudd@skolakalmar.se
pernilla.frid@kalmar.se

https://www.youtube.com/watch?v=8aEQpOWxwOA&feature=youtu.be

Kalmar läns Hemslöjdsförening
Lina Envall
Hård slöjd
0481-167 51
lina.envall@kalmarhemslojd.se

Thea Östin
Textil slöjd
0481-167 52
thea.ostin@kalmarhemslojd.se

”På Kalmar konstmuseum väcker vi
nyfikenheten på konst!”

”Våra händer formar framtiden.
Mer slöjd åt folket!”

kalmarkonstmuseum.se/barn-unga/for-skolan/

kalmarhemslojd.se/skapande-skola/

Kalmar läns museum
Helen Eklund
0480 - 451308, 070-6729402

Litteratur i Kalmar län
Anna Mellergård
072-2038290

”Kunskap och upplevelser i
hela Kalmar län”

”Litteratur är glädje,
spänning och kunskap i ett
enda paket!”

helen.eklund@kalmarlansmuseum.se

anna.mellergard@vimmerby.se

kalmarlansmuseum.se/pedagogik/

Riksteatern Kalmar län
Anna Flensburg
070-635 77 38
anna.flensburg@riksteatern.se

”Scenkonst som sätter tankar
och känslor i rörelse! ”
kulturbus.se/teater-dans/

Virserums Konsthall
Carolina Jonsson
0495-315 36

carolina.jonsson@virserumskonsthall.com

”Konst bjuder in till samtal”
virserumskonsthall.com/skola

FÖRSKOLA
Filmregion Sydost
Att skapa egna filmer är både roligt och utmanande. Samtidigt som
fantasin och kreativiteten flödar tränas både samarbetsförmågan och
tålamodet. Med hjälp av filmpedagogen kan barnen skapa filmer av
berättelser de själva kommit på, med egenritade karaktärer som ges liv
och röster. Bilden är från filmen ”Noshörningen”, som handlar om en
snarkande noshörning som spränger solen. Men filmarbetet kan också
kopplas till ett tema som barnen jobbar med. Avsluta gärna projektet med
popcorn och filmvisning!

Länsmusiken

Rösträtt är en nationell satsning med sång på förskola. I vårt län
erbjuder vi Sjung för livet. Tania Wayra är sångerska och låtskriverska
med rötter i Bolivia och Sverige. I workshopen får barnen vara
med om en resa till Andernas höga berg. Med bolivianska visor,
trumman Wankara och sång och rörelse får barnen upptäcka naturens
pulserande hjärta, utforska sina röster, de fyra elementen och den stora
fågeln kondoren. Med Lalla loss med Lisa Löfqvist, operasångerska,
närmar vi oss rösten som instrument. Hur klingar din röst när man
är glad och när man är ledsen? Barnen utforskar hur den egna rösten
fungerar och uttrycker både små och stora (opera-)känslor. Erbjuds för
förskola.
Ateljén på Kalmar konstmuseum

Ateljén arbetar med konstnärliga utmaningar + visningar av aktuella
utställningar på Kalmar konstmuseum. Vi undersöker möjligheter,
processer och metoder för att ta oss an samtidskonsten med nyfikenhet,
kreativitet och fantasi. Arbetet är pågående och i ständig rörelse.
Delaktighet, angeläget och experimenterande. Vi upptäcker och gör
mycket gemensamt utifrån lust och lek. På allvar.

Kalmar läns Hemslöjdsförening

Konceptet ”hör och gör” är väl anpassat för förskolebarn. Vi börjar
med att berätta en rörelsesaga. Därefter får barnen slöjda en oro, en
tillsammanskrona. Här får barnen öva motorik genom att trä saker på
tråd, det kan vara halm, ull och klädesbitar. Materialen vi använder
beror på vilket tema ni väljer för oron, det kan vara vatten, luft, snö,
mat, höst m.m. Sedan sätts allt ihop till en gemensam oro/krona.
Tillsammanskronan blir en fin utsmyckning av förskolan.

FÖRSKOLA
Kalmar läns museum

Vi erbjuder flera pedagogiska program i våra utställningar. I ”En
båtsmans avsked” möter barnen i Kronanutställningen en båtsman år
1676. I Superkronan får vi höra om regalskeppet Kronan och utforskar
livet på 1600-talet i utställningens laboratorium. Barnen kan också lära
känna konstnärinnan Jenny Nyström som var en mycket modern och
ovanlig kvinna för sin tid. I utställningen kan de möta Jenny Nyströms
husa Karin, som berättar om hur man firade ”Jul på Jennys tid”. I
programmet ”Måla med Jenny” tittar vi på utställningen tillsammans
och inspireras av Jenny Nyströms tavlor och illustrationer. Därefter
målar vi egna bilder. Inför våra stora högtider såsom jul och påsk
pysslar vi tillsammans enligt gammal tradition. I ”Muntligt berättande”
låter vi sagohjulet snurra och reser till en värld full av sagor och
skrönor. Vi kommer förstås också gärna till er för ”Magiska tidsresor”
på en plats nära skolan!
Riksteatern Kalmar län

”Nya skor” med MoliéreEnsemblen spelas för 3–8 år. Charlies högsta
önskan är ett par nya skor. Så när mormor i ett brev skriver att han
på sin födelsedag ska få välja precis vilka skor som han vill, blir han
överlycklig. Mormor tipsar om en viss magisk skoaffär, där det arbetar
en mycket speciell skomakare.

Virserums Konsthall

”Utflyktarna” är utställningen som kommer till er. I Emma Adbåges
bok Utflyktarna får läsaren följa med i planeringen inför ett stort
äventyr och hur det sedan går för Iben och jag. I utställningen har
boken växt och som liten besökare kan du stiga in i boken. Utflyktarna
är en utställning som kommer till er på förskolan med pedagog från
konsthallen som visar och genomför workshop.

FÖR ÅK 1-3
Byteatern Kalmar Länsteater

Drömström och Rundlund. Med språket som redskap förändrar
Figurerna Drömström och Rundlund klassrummet. Genom leken
utforskar de livet och dess alla sidor och känslor. Ett poetiskt konstverk
av vardagliga saker. Martina Montelius föreställning väcker intresse
för språk genom lekfull och fantasifull dialog. Hur känns det att ha
akvariefiskar som bor i radhus mellan revbenen? Och när kommer
skymningen då man får viska brev och värma varandras magar och
lukta på mammor och pappor? Telefonen ringer, kakan är blyg men
grumliga bräkanden kommer från människobarn i fjärran. Välkommen
till en värld där allt kan hända.
Filmregion Sydost
Att titta på film ger barnen möjlighet att resa i tid och rum. Film öppnar
dörrar till andra världar, väcker nyfikenhet, ger nya perspektiv och kan
även skapa samtal i klassrummet. Att skapa egna filmer brukar vara uppskattat. I den här åldern fungerar det utmärkt att göra animationsfilmer.
Med hjälp av filmpedagogen skapar barnen filmer av berättelser de kommit på själva, med egenritade karaktärer som ges liv och röster. Koppla
gärna ihop filmarbetet med teman som klassen ska jobba med. Exempelvis gjorde den här förstaklassen en sju minuter lång film tillsammans om
Columbus liv, här är besättningen på väg till Amerika.
Länsmusiken

I Ferdinands vals får barnen på ett lekfullt sätt uttrycka olika känslor
genom dans och musik. I Ferdinands vals knyter bland annat den
kände violinisten Torbjörn Westman an till den välkända historien
om tjuren Ferdinand. Som avslutning spelas den nykomponerade
”Ferdinands vals” där barnen får möjlighet att röra sig till musiken.
Består av workshop med danspedagog samt besök av Torbjörn
Westman med gemensamt musik- och dansmoment. Erbjuds för
förskola samt årskurs 1–2.

Länsmusiken

Camerata Nordica Discovery. Camerata Nordica är Kalmar läns
professionella kammarorkester och räknas som en av Sveriges främsta
inom sin genre. Välkomna till vårt Discoveryprojekt med Camerata
Nordica som pågått under ett år! Discoverys filosofi och syfte i
orkesterns verksamhet är att få människor att upptäcka Camerata
Nordica. Det genom att vi bland annat erbjuder pedagogiska projekt
och samarbeten. Under ett läsår får eleverna möta och ta del av
Camerata Nordicas verksamhet i olika former vid fem tillfällen.
Erbjuds för årskurs 1–3.

FÖR ÅK 1-3
Ateljén på Kalmar konstmuseum

Ateljén arbetar med konstnärliga utmaningar + visningar av aktuella
utställningar på Kalmar konstmuseum. Vi undersöker möjligheter,
processer och metoder för att ta oss an samtidskonsten med nyfikenhet,
kreativitet och fantasi. Arbetet är pågående och i ständig rörelse.
Delaktighet, angeläget och experimenterande. Vi upptäcker och gör
mycket gemensamt utifrån lust och lek. På allvar. Till Ateljén kan elever
upp till åk 6 komma på besök.
Kalmar läns Hemslöjdsförening

Med konceptet ”hör och gör” vänder vi oss främst till förskoleklass
och åk 1. Vi börjar med att berätta en rörelsesaga. Därefter får barnen
slöjda en oro, en tillsammanskrona. Med nål och tråd träs olika saker
på en lång tråd, det kan vara halm, ull och klädesbitar. Materialen vi
använder beror på vilket tema ni väljer för oron, så som vatten, luft,
snö, mat, höst m.m. Sedan sätts allt ihop till en gemensam oro/krona.
Tillsammanskronan blir en fin utsmyckning av skolan.

Kalmar läns museum

Vi erbjuder flera pedagogiska program i våra utställningar. I ”En
båtsmans avsked” möter barnen i Kronanutställningen en båtsman år
1676. I Superkronan får vi höra om regalskeppet Kronan och utforskar
livet på 1600-talet i utställningens laboratorium. Barnen kan också lära
känna konstnärinnan Jenny Nyström som var en mycket modern och
ovanlig kvinna för sin tid. I utställningen kan de möta Jenny Nyströms
husa Karin, som berättar om hur man firade ”Jul på Jennys tid”. I
programmet ”Måla med Jenny” tittar vi på utställningen tillsammans
och inspireras av Jenny Nyströms tavlor och illustrationer. Därefter
målar vi egna bilder. Inför våra stora högtider såsom jul och påsk
pysslar vi tillsammans enligt gammal tradition. I ”Muntligt berättande”
låter vi sagohjulet snurra och reser till en värld full av sagor och
skrönor. Vi kommer förstås också gärna till er för ”Magiska tidsresor”
på en plats nära skolan!

Riksteatern Kalmar län

”Världens Mesta Ester” med Teater fredag spelas för 7–11 år. Ester
är ny i klassen. Signe tycker att hon verkar spännande. Ester har en
egen nyckel och får gå hem själv. Ester berättar att hennes mamma
är skådespelerska och bor i New York. Hon heter Greta Garbo! Men
Signes föräldrar säger att Greta Garbo är en gammal skådespelerska
som inte lever längre. ”Världens Mesta Ester” är baserad på Anton
Bergmans och Emma Adbåges bok med samma namn.

FÖR ÅK 4-6
Byteatern Kalmar Länsteater

Nattfolket spelas för åk 5-7. I en nära framtid finns det inte plats till
alla. Att få ha ett vanligt liv, sitt eget hem och sin egen plats, det är
bara något för de som lever på dagen. De som ser till att allt fungerar
i samhället lever och jobbar på natten, de kallas Nattfolket. Och ingen bryr sig egentligen om varför det är så. I ett flickrum uppstår ett
hemligt möte mellan dessa världar när Sonya måste börja dela sitt rum
med Akka, en flicka från Nattfolket. De ska egentligen inte träffas och
delningen av rummet ska ske utan att det lämnar några spår. Men små
tecken gör det ändå tydligt att det lever två människor på samma plats
och trots att tjejerna skiljs åt av regler, fördomar och samhällsstrukturer så söker de sig till varandra. När Akka sedan blir sjuk måste Sonya
samla mod och ge sig ut på ett farligt uppdrag.
Filmregion Sydost
Att titta på film ger barnen nya perspektiv genom att resa i tid och rum.
Vi ger gärna tips på filmer som utmanar, engagerar, väcker känslor och
tankar - och inte minst skapar underlag för diskussioner. Exempelvis ”A
colony”, ett flerfaldigt prisbelönat och välspelat coming of age-drama som
rekommenderas från årskurs 5. Film är bäst på bio och i dessa tider är det
extra värdefullt att stötta er lokala biograf, men det finns också möjlighet
att titta på film i klassrummet. Även filmskapande brukar vara uppskattat
av eleverna. Med hjälp av filmpedagogen utvecklar eleverna sina filmidéer, för att sedan presentera en tydlig och sammanhängande berättelse med
hjälp av rörlig bild och ljud.
Länsmusiken

På tå med Jane Austen. Jane Austen är en av litteraturens klassiska
kvinnliga författare. Eleverna får uppleva Jane Austens magiska värld
genom balett, levande berättelse och musik. Eleverna får göra ett
urval ur Jane Austens noveller – varav en händelse ger grund till en
dansworkshopen. Projektet kan knytas till kvinnligt, manligt och
jämställdhet. Erbjuds för årskurs 4–9.

Kalmar konstmuseum

Äga rum! Ett skapande skola projekt för åk 4-7. Hösten 2021 öppnar
Kalmar konstmuseum en utställning om konstnären Lilian Lindblad
Domec (1922 - 2017). Lilian var en konstnär som var starkt påverkad
av allt som hände i världen och använde sitt konstuttryck till att reagera
på orättvisor. Vi inspireras av Lilians spännande bildvärld och möts
i en workshop där vi uttrycker oss genom modellbygge. Projektet
sätter fokus på frågor om allas lika värde och om respekt och tolerans
gentemot varandra.

FÖR ÅK 4-6
Kalmar läns Hemslöjdsförening

Med flexibla lösningar kommer vi och skapar en slöjdverkstad som
passar alla. I de olika slöjdverkstäderna lägger vi fokus på materialen
som vi arbetar med, t ex ull och färskt trä. Återbruk har alltid varit
en del av slöjden och vår verksamhet. Kunskap om material och dess
påverkan på miljön är en förutsättning för att uppnå målen i Agenda
2030. Slöjden ger oss möjligheten att skapa ett hållbart samhälle!
Slöjden kan lätt integreras med andra ämnen, ni väljer, vi skräddarsyr
efter era önskemål.
Kalmar läns museum

Superkronan. Vi startar i stora Kronanutställningen där vi berättar om
skeppet, fynden, dykningarna människorna och livet ombord. Därefter
fokuserar vi på forskningen om Kronan i Superkronans eget labb.
Sandby borg. Det var du som började! – Om att hantera konflikter
Invånarna i öländska Sandby borg dräptes i en brutal massaker för 1500
år sedan. Varför då? Handlade det om avundsjuka, makt eller religion?
Vi utgår från händelserna i borgen och reflekterar över vår egen tid.
Tidsresor. Vi kommer också gärna till er för historiska tidsresor i en
kulturmiljö nära skolan. Alla deltagarna är i roll och eleverna är aktiva
och delaktiga i olika praktiska aktiviteter samtidigt som angelägna
frågor diskuteras – exempelvis makt, jämställdhet och demokrati. En
tidsresa med en efterföljande reflektion öppnar upp nya perspektiv för
lärande. Varför har saker och ting blivit som de är? Samtliga skolämnen
kan involveras och vi anpassar tidsperiod och innehåll så att dagen blir
en naturlig del av undervisningen.
Riksteatern Kalmar län

”De vågade” med Teater Jaguar spelas för 10–12 år. De vågade
är en föreställning om fenomenala idéer, briljanta upptäckter och
superhjältar nu och då. Dessa hjältar vet att det som krävs för att uppnå
hjältedåd är inte muskler utan mod. Vi får bland annat möta Rosa
Parks på bussen, Marie Curie i sitt laboratorium och Amelia Earhart
över Atlanten, personer som alla skapat förändring genom idé och
handling.
Virserums Konsthall

Vad gör ett hem till ett hem? Utifrån denna frågeställning arbetar
konstpedagogen och och elevena aktivt i visningen som sker i
konsthallens utställningar hösten 2021. Där får eleverna utifrån
konstverk ta del av olika ingångar till och känslor kring begreppet
hem, men också reflektera över sin egna tankar. Besöket kan anpassas
efter önskemål och åldersgrupp. Workshop kan läggas till då vi arbetar
vidare med temat. Visas 18 april – 5 december 2021.

HÖGSTADIET
Byteatern Kalmar Länsteater

Kalasa med Vasa. Utspelar sig året är 1560. Kung Gustav har omvandlat Sverige från ett land med ständiga inre konflikter och uppror
i Europas utkant till en modern nationalstat. Och inte nog med det,
konungen har även kört ut den katolska kyrkan och låtit införa en
protestantisk statskyrka. Nu är kung Gustav trött och mer död än
levande. För att pigga upp sin gamle far låter hans barn anordna ett
överraskningsgästabud till hans ära. Fyrtio år har passerat sedan den
unge adelsjunkern flydde från fångenskapen i Danmark och landsteg
på Stensö udde i Kalmar och det måste firas med pompa och ståt! På
gästlistan finns prominenta gäster från när och fjärran. En och annan
objuden gäst dyker också upp, liksom spöken från kungens blodiga
förflutna ...
Filmregion Sydost
Att se film, samtala om film och sedan skapa film, det är stegen som krävs
för att kunna ”läsa” och förstå film. Vi tipsar gärna om filmer som utmanar, engagerar, väcker nya tankar - och inte minst skapar underlag för
utvecklande diskussioner i klassrummet. Nederländska filmen ”Fightgirl”,
om 12-åriga Bodil som via kickboxningen får utlopp för dina känslor och
tar kontroll över tillvaron, är exempel på en mycket populär skolbiofilm
som rekommenderas för årskurs 6-9. Ungdomarna kan även göra egna
filmer, exempelvis spelfilm, reklam eller dokumentär. Med hjälp av filmpedagogen skapar de sammanhängande berättelser som passar genren och
de lär sig planera, filma, redigera och ljudlägga. Det vill säga filmens språk
- att på ett smart sätt presentera berättelser med rörlig bild och ljud.
Länsmusiken

Ljus, ljus, ljus överallt - Ljusglimtar ur en människas liv. Det här är
berättelsen om Axel Munthe. Eleverna får ta del av ett gestaltande
verk som innehåller nykomponerad musik, rörlig bild och poetiska
texter. I Skapande-skolaprojektet ingår digitalt lärarmaterial med
presentationsfilm om vem Axel Munthe var, filmat på San Michele med
Kristina Kappelin. I del 2 får klasserna välja en poetiska kortfilm som
de skriver en egen berättelse om. Eleverna får sedan skapa musiken
som bygger på den egna berättelsen och poetiska kortfilmen.
Erbjuds för högstadiet och gymnasiet.
Kalmar konstmuseum

I höstens stora utställningen Fältarbeten står naturen och landskapet i
fokus. Genom olika konstnärliga uttryck ger vi oss ut på en resa i färger,
ljus, minnen och tid. Utställningen öppnar upp till spännande samtal
om konst och vad samtidskonst kan vara men väcker också frågor
om vår relation till naturen. Vad är natur och vad är människans roll i
naturen?

HÖGSTADIET
Kalmar läns Hemslöjdsförening

Med flexibla lösningar kommer vi och skapar en slöjdverkstad som
passar alla. I de olika slöjdverkstäderna lägger vi fokus på materialen
som vi arbetar med, t ex ull och färskt trä. Återbruk har alltid varit
en del av slöjden och vår verksamhet. Kunskap om material och dess
påverkan på miljön är en förutsättning för att uppnå målen i Agenda
2030. Slöjden ger oss möjligheten att skapa ett hållbart samhälle!
Slöjden kan lätt integreras med andra ämnen, ni väljer, vi skräddarsyr
efter era önskemål.
Kalmar läns museum

Workshops om angelägna samhällsfrågor. För lite äldre elever
erbjuder vi olika workshops som handlar om angelägna och aktuella
samhällsfrågor. Kulturarvet och historiska händelser är alltid
utgångspunkten. I våra workshops får eleverna möjlighet att diskutera,
argumentera och reflektera över svåra frågor som handlar om hur
de vill leva och vilken värld de vill leva i – och hur vi kan nå dit.
Några exempel på vad en workshop kan handla om: Demokrati Drömsamhället, Civilkurage - Tolerans och mångfald, Jämställdhet,
Mångfald, Konflikt, Heder.
Tidsresor. För äldre elever erbjuder vi, förutom historiska tidsresor,
även tidsresor till framtiden där frågeställningar om klimat, miljö och
social hållbarhet står i fokus. Några exempel på frågor som diskuteras
under dagen: Hur kan vi förbättra miljön och klimatet? Vilken typ av
samhälle vill vi ha?
Riksteatern Kalmar län

”Odjuret” med Månteatern spelas för 13–16 år. När Belle träffar
Odjuret är det meningen att allt ska bli bra. Bara mamma får träffa
honom så att hon förstår att han inte alls är ett odjur. Bara allting
lugnar ner sig och mamma slutar att tycka saker hela tiden och
lillebror inte behöver en alldeles för mycket. Det blir ännu värre.
Konflikterna eskalerar. Plötsligt måste Belle välja men allt är kaos.
Odjuret är en resa om att gå från barn till vuxen, om att bryta sig
loss.
Virserums Konsthall

LYSSNA - Handlar om klimat i gränslandet mellan kunskap och
känslor. Skapat i en process där unga, konstnärer och forskare på tre
olika platser i Sverige deltagit, Stockholm, Skellefteå och Virserum.
I utställningen Lyssna undersöker vi genom konst, pedagogisk
material och egna tankar hur vi kan förstå och kommunicera
klimatförändringar. Visas 5 september – 28 november 2021. Även 2022
arbetar konsthallen i sina utställningar kring hållbarhet.

MER
Dans i Kalmar län

Dansutvecklaren Kristina Flygare har i uppdrag att främja
danskonsten, främst för barn och unga. En viktig del i arbetet är att
uppmuntra och vara behjälplig så att barnen genom skolan erbjuds
att ta del av professionell danskonst och att själva få dansa. Att dansa
är ett ursprungligt och icke verbalt språk som ger ytterligare ett
kommunikationsverktyg och ökad självkänsla. Att se professionell dans
i skolan inspirerar och väcker lusten i att skapa med kroppen.
Kristina kan stötta kommun och skola i att navigera kring utbudet av
dansföreställningar. Utlån av dansmatta. Skapande skola projekt.
Subventioner för kulturombud för att åka till dansutbudsdagar såsom
dansmässan i Stockholm i november eller SALT0 i Hässleholm i
februari. Har du frågor och funderingar kring dansarrangerande
så hör av dig!

Litteratur i Kalmar län

Anna Mellergård är litteraturutvecklare i Kalmar län med utgångspunkt från länets litteraturnod Vimmerby.
Planerar ni läs-, skriv- och litteraturfrämjande satsningar för barn och
unga? Vill ni genomföra ett Skapande skola-projekt?
Litteraturutvecklaren kan stötta kommuner och skolor som önskar
författarbesök eller har idéer om att utveckla litterära scener för
barn och unga. Anna ser litteratur som en brobyggare mellan såväl
konstformer som kulturer och individer och premierar därför stöd till
musik-, bild-, dans- och film-projekt som på ett nyskapande sätt knyter
an till författare och litteratur.
Ett av världens största litteraturpriser, Astrid Lindgren Memorial
Award, har en stark koppling till Kalmar län genom författarens
barndomshem i Vimmerby. Vill ni i er verksamhet fördjupa er i
en ALMA-pristagares verk? Genom pedagogiska ”läsguider” finns
bra redskap att komma under ytan på berättelsen och fördjupa
läsupplevelsen! Genom litteraturnodens samarbete med ALMA-priset
finns möjligheter till författarsamtal, bokpresentationer och att delta i
internationella litteraturprojekt.
En årlig festival för barn- och ungdomslitteratur (Vimmerby berättar)
är under etablering med litteraturfrämjande aktiviteter för barn och
unga. Som en del av festivalen arrangeras seminarier och workshops
som riktar sig till pedagoger, kulturarbetare och bibliotekarier. Svenska
Barnboksinstitutets BOKPROVNING erbjuds i höst för andra året i
rad. För kulturombud finns möjlighet till subventionerad deltagaravgift.
Information om festivalen finns på www.vimmerbyberattar.se

