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kulturförvaltningen arbetar för alla barn & ungdomar 
i hela göteborg! syftet är att driva utvecklingsfrågor 
kring barn och ungdomskultur i samarbete med stads-
delarnas kultursamordnare. kultursamordnarna i de 10 
stadsdelarna ansvarar för det nätverk av kulturombud 
som finns på alla förskolor och skolor. kulF arbetar 
för kultur i förskolan och kulis för kultur i skolan. 
Friskolor och enskilda förskolor ingår ofta i nätverken, 
i annat fall kan förskolan/skolan få stöd och råd direkt 
från kulturförvaltningen. 

NYHETER 

barnkulturåret 2012
nu är processen igång! barnkulturåret 2012 kommer 
att ha en bred inriktning på konst och kultur för, av och 
med barn och unga. vad händer i er stadsdel eller i 
er organisation under 2012 för barn och unga som ni 
vill lyfta? kontakta projektledaren: annelie eriksson 
031–368 34 69 annelie.eriksson@kultur.goteborg.se

ny kulturtermin på gång
barnkultur på kulturförvaltningen arbetar med att 
ta fram en ny kulturtermin, vår webbkatalog med 
göteborgs utbud av scenkonst och kulturpedagogiska 
projekt. allt som erbjuds i kulturterminen är godkänt för 
göteborgs stads biljettsubvention/utjämningsbidrag el-
ler arrangörsstödet från västra götaland. när du bokar 
scenkonst från augusti 2011 är det endast fria grupper 
inom göteborgsregionen som kan få utjämningsbidrag, 
du hittar dem i kulturterminen.

den nya kulturtermin publiceras under våren 2012.
vill du vara med och påverka och ingå i en referens-
grupp? kontakta ida kaivola: 
ida.kaivola@kultur.goteborg.se
utbudet ligger ännu kvar i den gamla: 

www.kulturtermien.se

Fri konst och kultur 
är en avdelning inom 
göteborgs stads 
kulturFörvaltning som 
jobbar bland annat 
med kulturaktiviteter, 
kulturnätverk och 
kulturarrangemang

www.goteborg.se/frikonstochkultur

Skolbio är kvar
På kulturnämndens sammanträde 2011-09-29 besluta-
des att skolbions nuvarande verksamhet får ett fortsatt 
uppdrag och blir en del av en bredare verksamhet inom 
konstområdet film. i tjänsteutlåtandet framkommer att 
en riktad pott gällande ungas eget filmskapande skulle 
kunna avsättas 2013 inom ramen för kulturskolans 
utvecklingsstöd. För information: 
annica.sjogren@kultur.goteborg.se 
www.skolbio.goteborg.se

rum för ung kultur
stora nyheter! På senaste sammanträdet med göte-
borgs stads kulturnämnd blev det beslut om att de ung-
as kulturhus ska placeras i lagerhuset, heurlins plats 
1. se Rum för ung kulturs hemsida och lägg förslag på 
vad du vill att huset ska innehålla. För information:
daniel.andersson@kultur.goteborg.se
tel 031–367 94 64
mie.svennberg@kultur.goteborg.se
tel 031–368 32 55
www.rumforungkultur.se 
www.facebook.com/rumforungkultur

for fun Från 4 år 
göteborgs konsthalls nya mötesplats som vänder sig 
till alla, stora och små, som är nyfikna på konst. här 
kan ni inspireras av den aktuella utställningen och 
skapa tillsammans i studion. en drop-in-verkstad med 
start i oktober för både barn och vuxna med möjlighet 
att titta, lyssna och skapa själva. För information:

www.konsthallen.goteborg.se



HöStenS nya Spännan-
de Speciallektioner 
på röHSSka
För förskola–gymnasiet
träffa dramapedagog eller modestylist, gör 
potatistryck i verkstan eller lyssna på en 

saga! För information: 
www.museilektioner.se
www.designmuseum.se
pedagog.designmuseum@kultur.goteborg.

se

linnéa 
Poetisk film med nyskriven musik. ett års 
filmskapande av ett 70-tal elever och lä-
rare på kulturskolan majorna-linné har re-
sulterat i linnéa – en magisk resa genom 
linnéstaden. Filmens huvudperson linnéa 
utforskar linnéstadens stadsbild, hittar en 
magisk taktpinne och upptäcker att hon 
plötsligt kan förvandla miljöerna. det är en 
film med dans, musik och poetiska reflek-
tioner över en stadsdel. För information: 
pia.ask@majornalinne@goteborg.se

planeta feStival
musik från hela världen i göteborg, troll-
hättan, sydkoster och lysekil 2–6/11. nu 
är festivalprogrammet här! i år finns fler än 
40 programpunkter att välja mellan. mas-
sor av konserter, danstillfällen, barnaktivi-
teter, workshops och en hel del annat. 
För information: 
www.planeta.se/festival/barnens-planeta

ny barnteater-
konSulent på 
rikSteatern väSt
riksteatern väst, har sedan i höst en ny 
barnteaterkonsulent som heter lotta eldh 
bergquist. kontakta lotta på: 
0702–13 43 11 
lotta.eldh.bergquist@riksteatern.se 

frame - regionenS 
filmfeStival
Första helgen i oktober var det dags 
för Frame - regionens filmfestival 
för unga filmare och uttagstävling till 
novemberfestivalen. göteborgs stad 
hade hela 15 tävlande filmer. grattis 
kulturcentrum västra göteborg som med 
filmen ”inlåsta” vann Bästa Spelfilm i 
Lättviktsklassen! vi lyfter på hatten för 
detta ensembleprojekt och hoppas på att 
få se mer spännande film framöver. vill du 
ha hjälp kring filmverksamhet? kontakta 
Filmkonsulent Pia-marie Wehrling: 
pia-mari.wehrling@kulturivast.se 
skolbio göteborg, annica sjögren: 

annica.sjogren@kultur.goteborg.se

kulturkatalogen 
väSt för våren 2012
Från och med den oktober är kulturkatalo-
gen väst uppdaterad och påfylld med nya 
produktioner. gå in och titta på: 
www.kulturkatalogen.vgregion.se.

aStrid lindgrenS min-
ne 2012
184 kandidater från 66 länder är nominera-
de till världens största barn-och ungdoms-
litteraturpris. mottagaren eller mottagarna 
av litteraturpriset till astrid lindgrens 
minne 2012 tillkännages 20/3 2012 i astrid 
lindgrens födelseort vimmerby. lista över 
de nominerade kandidaterna finns publice-
rad på: www.alma.se. 

markatta muSikteater 
20-årSjubileum
tillsammans med publiken vill markatta 
hylla lusten, leken och fantasin och firar 
med att spela två av våra mest älskade 
och efterfrågade föreställningar under tre 

jubileumsveckor i höst. 
För informtion och anmälan: 
0768–23 30 10
www.markatta.net

uTbudsdagaR/
kvällaR:

trete
en regional festival med fokus på fri teater-
konst för barn och unga.
26–27/10 på kulturhuset n3 i trollhättan
För information: www.trete.se

utbudS-ocH inSpira-
tionSdag för muSika-
liSka Skapande Skola-
projekt 
musikcentrum västs första inspirations-
och utbudsdag för musikaliska skapande 
skola-projekt vänder sig framför allt till dig 
som är lärare, musiklärare, rektor, kultur-
samordnare eller kultursekreterare. under 
en fullknökad eftermiddag kommer du att 
få prova på flera olika skapande skola-
workshops ur musikcentrum västs utbud av 
professionella musiker och kulturpedago-
ger. oömma kläder rekommenderas!
29/11 15.30–19.00 på kultur i väst, rosen-
lundsgatan 4. För information och anmä-

lan: www.mcv.se/utbudsdag
mcv@mcv.se

föR pEdagogER
delaktigHet på riktigt 
kultur i väst bjuder in dig som vill jobba 
med delaktighet, eller själv vill delta mer, 
till en konferensdag med fokus på barn 
och unga. genom konkreta exempel och 
er aktiva närvaro får man tips på hur man 
lyckas, men också en diskussion runt svå-
righeterna med delaktighetsarbete. 
16/11 9.30–16.00, mimers hus, kungälv 
konferensdagen är kostnadsfri. För infor-
mation och anmälan: www.kulturivast.se/
kurser/delaktighet-pa-riktigt-4/



Storywood
31/10 08.00–16.00
konferens om berättande i undervisningen 
med internationella gäster. seminarier med 
richard martin, lise grimnes, svend-eric 
eng, ulf ärnström och mikael thomasson. 
För information och anmälan: 
ola.henricsson@ostra.goteborg.se
www.storywood.se/index.php/1386614

SoppSamtal på backa teater 
barnteaterakademin har i samarbete med 
backa teater fått ett unikt tillfälle att visa 
ruben östlunds omtalade och prisade film 
Play innan den går upp på biograferna. 
efter filmvisningen blir det fika och samtal 
mellan ruben östlund och sara uhnoo. 
31/10 visning av Play 16.00–18.00. samtal 
18.30–20.00.För information och anmälan:

lisan@angeredsteater.se

bolla – vad är det?
bolla är en ny webbplats om barn- 
och ungdomskultur i sverige – en plats 
för att bolla idéer och få ny kunskap. 
här kommer du att kunna ta del av 
intressanta projekt, nyheter och 
forskning. bolla vänder sig till alla 
vuxna som arbetar med barn- och
ungdomskultur, och drivs av statens 
kulturråd. ditt barn- och ungdomsprojekt 
kan presenteras på bolla. För information: 
www.bolla.se 
bolla@kulturradet.se 

digital turiSt!
9/11 10.00–17.00
en inspirationskonferens om de digitala 
verktygens möjligheter för dig som arbetar 
inom pedagogik och utbildning. kostnads-
fritt men föranmälan krävs. begränsat 
antal platser. På göteborgs stadsmuseum, 

norra hamngatan 12. konferensen är 
kostnadsfri. För information och anmälan: 
www.stadsmuseum.goteborg.se
pedagog.stadsmuseum @kultur.goteborg.

se

projekt Skaparkraft: 
utbildning 24–25/11
Presentation av en lyckad satsning som 
gjorts i norrbotten med syfte att främja 
kreativitet och intresse för hållbarhetsfrå-
gor hos dels invandrarelever med behov 
av språkträning, dels för elever med varie-
rande funktionshinder. Programmet bygger 
på konstnärliga aktiviteter med bild, teater 
och rörelse i utomhusmiljö. På göteborgs 
naturhistoriska museum. För information: 
www.gnm.se
undervisning.naturhistoriska@vgregion.se 

författardag - (näStan 
bara) närproducerat! 
kreativt berättande för 
barn ocH unga
Årets författardag där barn- och ungdoms-
litteratur står i fokus 18/11 9.30–15.30
dagens inledande föreläsning hålls av 
barnboksförfattaren, illustratören och 
museipedagogen Pernilla stalfelt som talar 
om barn, bild och pedagogik.
därefter berättar fem lokala bild- och 
textmakare om sitt arbete, sina böcker och 
vad de gör när de kommer på besök till 
skolor, förskolor och bibliotek.
På burgårdens utbildningscenter. 
För information och anmälan: 
www.kulturivast.se/kurser/narproducerat-
kreativt-berattande-for-barn-och-unga/

www.filmutflykter.Se
Filmutflykter är ett nytt kunskapskoncept 
som utgår från en audiovisuell helhetssyn. 
det klassiska reseföredraget  med diabil-
der och turistbussen med sightseeing har 
moderniserats för dagens globala medie-
samhälle.grundtanken är att samla en 
grupp nyfikna deltagare i en biografliknan-
de lokal. här kan filmguiderna presentera 
10–15 sevärdheter på stor duk och sätta 
in väl valda filmcitat i deras konkreta sam-
manhang. genom att titta på gestaltade 

konflikter får deltagarna nya möjligheter att 
förstå en främmande kultur inifrån. video-
föreläsningar på två timmar inklusive paus 
kan anpassas efter beställarens behov och 
önskemål. För information: 
0709–38 60 65.
olle.sjogren.film@comhem.se

www.filmutflykter.se

den möjliggörande Sta-
den - people powered 
capital
välkommen till en del i seminarieserien 
Bergsjön Seminar Series. seminariet 
hålls i kvibergs kantin, kvibergs kasern 
11/11. Fokus är på hur städer kan skapas 
som möjliggör för dess invånare att bli 
medskapare i stadens utveckling. speciell 
fokus ligger på den sociala dimensionen av 
ekonomin relaterat till entreprenörskap och 
demokrati. För information: ingemar holm 
0709-91 93 22

workSHop i danS ocH rö-
relSe- lgr11 i fokuS
en praktisk workshop i hur dans och rö-
relse kan bli en integrerad del av undervis-

ningen med tydliga kopplingar till lgr11.
För pedagoger/lärare i åk f–3. 
22/11 18.00–20.00. På lilla samskolan 
Föreningsgatan 15 För information:
www.dansverk.se benedikte@dansverk.se

av egen kraft, karlStad, 
ccc 31/10–1/11
en konferens om barn och ungas rätt till 
kultur. upplevelsen av kultur och det egna 
skapandet ger möjligheter för identitet, 
förståelse och insikt. hur blir kultur en del 
av skolans planering och mål? hur skapas 
kreativa mötesplatser för ungas egna kul-
turaktiviteter? och hur kan kultur vara en 
möjlighet för de socialt mest utsatta? 
För information: www.kultur-i-skolan.
regionvarmland.se/konferenserkurser/
egen-kraft



danSen i Skolan – vad, 
Hur ocH varför?
kollegiet för konstarter och lärande vid 
högskolan för scen och musik, göteborgs 
universitet, bjuder in till en fortbildningsdag 
där forskning om dans och lärande står i fo-
kus. För lärare, forskare, lärarstuderande, 
skolutvecklare, skolledare, danspedagoger 
m fl. dagen erbjuds kostnadsfritt
3/11 kl 10.00–16.00 på artisten. 
För information och anmälan: 
artha.pastorek.gripson@hsm.gu.se
monica.lindgren@hsm.gu.se

Skapande fortbildningar 
ocH workSHopS
annika hirsch-berglund och sonja jansson 
erbjuder kreativa workshops och fortbild-
ning inom bildområdet för personal i och 
kring förskola och skola. annika och sonja 
är båda utbildade konstnärer och konst-
pedagoger med mångårig erfarenhet av 
skapande arbete tillsammans med barn, 
unga och vuxna. För information: 
0708–98 07 24 info@annikahirsch.se
0730–27 36 87 sonjamaria@comhem.se

kleo - kompetenSutveck-
lingS-projektet för 
ScenkonStnärer ocH 
arrangörer 
kurs i hållbart ledarskap 24/11 i trädgård-
föreningen, rosencafeét 9.00–16.00
hur förmedlar du din vision till dem som vill 
vara med och dela den?
För detta krävs en känsla av trygghet.
att dela något och sträva mot samma mål 
med andra oavsett om man är ensam entre-
prenör eller ledare i en organisation är en 
väg mot det hållbara ledarskapet. kostnads-
fritt. För information: 
elin.collmo@danscentrum.se, 
www.danscentrum.se/vast

pÅ REpERToaREN 
föR sMÅ

luftSlottet Från 4 år 
en saga som i musik, rörelse och text är 
inspirerad av de fyra elementen. vi får möta 
den ivriga eldsjälen, den dansande vatten-

anden och den kloka jordingen, tillsam-
mans ger de sig av  på den spännande och 
farliga färden mot luftslottet.
För information: 0768–23 30 10 
markatta.net/pages/
fs.php?page=kalendarium 

bygg på För 2–5 år
med dans och regnbågsformade klossar 
skapas ett landskap av figurer och rum som 
kittlar barnens fantasi. med rörelseiver och 
nyfikenhet möter anna o bronja barnets 
glädje o behov av att bygga, bygga, bygga 
och sedan riva eller kliva in i och över. 
16–17/11 9.15 och 10.15. På dansscenen 
3:e våningen sockerbruket 9. För informa-
tion och bokning: 031–82 74 93 
malin@producentbyran.se
www.embladans.se
anna@embladans.se

drömfabriken För 3–9 år 
emelie, jonas och jonas arbetar på 
göteborgs remfabrik där de stickar slipsar 
och väver spetsar dagarna i ända. bland 
vävstolar och sländor drömmer emelie de 
mest storslagna operadrömmar. de tre ska 
uppträda med en riktig operaföreställning 
på remfabrikens årliga kalas! i all hemlighet 
repeterar trion på sin opera i det trånga 
trådrulleförrådet. spelas på teater jaguar i 
höst. För information: 031–13 23 10 
kontoret@teaterjaguar.se 
www.teaterjaguar.se

lennart bor inte Här
För 4–7 år
om det egna rummet och andras utrymme. 
om solveig som vill vara för sig själv och 
om grannen lennart som inte vill det.
spelas 21/11–2/12 10.00 på lagerhuset
www.pelikanteatern.se
info@pelikanteatern.se

pigge & Sigge För 3–6 år
cilla klein och tobias edvardson bjuder de 
små på en färgsprakande, 50-talsdoftande 
historia om Pigge och sigge. de älskar sin 
jukebox och att rockenrolla, bolla och trolla 
fram musik och allsång. 26/11 12.00 på 
linnéstadens bibliotek. För information: 
www.bigwind.se
info@bigwind.se

Håll i Hatten För 3–6 år
med de finurliga dansarna johanna ehn 
och lina Persson i spetsen, tas ni med på 
en virvlande dansresa där saker och ting 
inte riktigt är vad man tror. ta chansen att 
se dansen och testa balan sen! och glöm 
för allt i världen inte att hålla i hatten!



30/11 och 1/12, 9.30 och 10.45
På konstepidemin, gröna rummet. För 
information: www.bigwind.se
info@bigwind.se

jag är modig -folkSagor 
om Starka flickor ocH 
pojkar För 4–9 år
vad behöver man egentligen för att vara 
en hjälte? hur är man modig? ola och 
mikael letar hjältesaker i en stor kista. 
kan man vara modig med en nalle? varför 
ligger det en mössa på kistans botten? 
Föremålen leder till sagornas värld. med 
berättelser, musik och upptåg söker de 
svar på frågor. denna berättarföreställning 
innehåller folksagor om flickor och pojkar 
som vågar mer än vad de tror. Föreställ-
ningen bygger på dialog . barnen är i 
högsta grad delaktiga. mikael thomasson, 
berättande, sång, ola henricsson, gitarr, 
sång, berättande. För information: 
o737–82 66 00 
mikaelberattar@comhem.se 

SmåfolketS bio För 3–6 år
sedan flera år tillbaka erbjuder Folkets bio 
ett speciellt program med knattefilmer för 
de allra minsta. varje ons och tors 10.00 
välkomnas förskolebarn. höstens program 
Prick och fläck på pricken 2/11–17/11 
Prick och Fläcks värld är allt prickigt och 
fläckigt. inte nog med att en av dem är 
täckt av fläckar och den andra är täckt 
med prickar, dessutom finns det ju prickar 
och fläckar överallt!
Janosch drömvärld 23/11–8/12
janosch drömvärld består av tre kortfilmer: 
brev till lilla tiger, en främling med sporrar 
och tigerrankan och grodan.
För information: 031–42 63 31
nancy@hagabion.se 
www.folketsbio.se

rymmraketen Från 3 år
en äventyrsberättelse om att hitta en vän, 
att få vara den man vill och att få vara rädd 
oavsett om man är tjej, kille eller bara sig 
själv! teater eksem spelar rymmraketen 
5/11 13.00 på amandas teater på nordost-
passagen 61 c. För information: 
www.teatereksem.se

info@teatereksem.se

Herr SpargelS väSka
Från 4 år
matilda har besök av en vän, herr spargel 
från tyskland. tyvärr tycks en förväxling 
skett under resans gång, ett ytterst allvar-
ligt fel, ty herr spargels väska är just inte 
hans väska. en föreställning med mycket 
humor, roliga historier och en hel del trol-
leri. spelar uppsökande eller på göte-
borgs dramatiska teater. För information: 
0708–73 61 88 
fun-bones@hotmail.com 
www.goteborgsdramatiska.se

pÅ REpERToaREN 
föR 
MEllaNÅldERN:

när månen går med 
långa ben Från 5 år
det är fullmåne den kvällen kusinerna häl-
sar på emilia, månen går med långa ben. 
det hörs kusliga ljud från vinden och när 
barnen vågar sig dit upp får de vara med 
om märkliga ting. de träffar Fröken 
susegård. vita Frun, som bara gråter, 
bleke greven som har sitt huvud under 
armen och lilla kraken som är så liten och 
rädd att han knappt vågar sig ut ur 
sin låda. För information: 0768–23 30 10 
markatta.net/pages/
fs.php?page=kalendarium 

move 3 Från 11 år
regionteater väst & visa2dance, 

tanzania, på Pustervik stora scenen.
dans och musik från två kontinenter!
vem får bestämma? ungdomars röster 
förmedlar barnkonventionens starka bud-
skap. aloyce makonde som leder visa2-
dance-festivalen i dar es salaam, kore-
ograferar de svenska dansarna vi ser på 
scenen. camilla ekelöf koreograferar de 
tanzaniska streetdansarna som interagerar 
via film. verken läggs ihop till en hisnande 

föreställning med livemusik.

26/10 19.00 och 27/10 14.00
För information: 
info.pustervik@kultur.goteborg.se
www.pustervik.goteborg.se

vargtimma För 5–9 år 
en magisk föreställning inspirerad av de 
klassiska folksagorna. koreografen Peter 
svenzon och Folkteatern bjuder på en vi-
suell och fysisk saga fylld av musik, magi, 
animation, sagofigurer, ljuseffekter och 
videokonst. urpremiär 28/10
spelas på Folkteatern till 3/12
För information: www.folkteatern.se
elin.svensson@folkteatern.se

ett perfekt liv För åk 4–7
ett perfekt liv handlar om vår rädsla att
misslyckas. om att vi lever i en tid där 



lycka blandas ihop med att lyckas, och där 
yttre framgång har blivit meningen med 
livet. Premiär 8/11 spelas sedan resten av 
hösten och hela våren, uppsökande och 
på hemmascen. För information: 
031–12 12 31
www.masthuggsteatern.se
mail@masthuggsteatern.se

alice återkomSt till un-
derlandet Från 6 år
genom drömmen dras alice in i underlan-
det där hon tvingas möta svåra utmaning-
ar. endast genom att väcka sin slumrande 
kreativa kraft kan hon möta utmaningarna 
och återerövra sin lek. dock- och skugg-
spelsteater. spelas på dockteater sesam 
till 10/12. För information: 031–24 80 23 
info@teatersesam.se www.teatersesam.se

aStronauten Som
inte fick landa på backa 
teater Från 7 år 
ett musikaliskt rymdepos om michael col-
lins, apollo 11 och 9 kilo checklistor. 
det här är en pjäs om astronauten som 
reste hela vägen till månen och ändå inte 
fick hoppa ner. det är också en pjäs om 
701 strömbrytare och 9 kilo checklistor och 
vad man tänker på när man är ensam på 
månens baksida. För information: 
031–708 71 01 www.backateater.se

papperSgudarna 
För 10–12 år
vad är vi villiga att offra i demokratins 
namn? stora, svåra och viktiga frågor dis-

kuteras i ulla kassius regidebut. urpremiär 
30/9 på angereds teater. spelas till 2/12. 
För information: www.angeredsteater.se 
info@angeredsteater.se

pokerfejS För åk 5–7
att tvingas ta vuxenansvar hemma, efter-
som ingen annan gör det. att stå ensam-
mast i hela världen och uppfinna en vän 
från ingenstans. om en expeditionstant 
med andningssvårigheter och en urgam-
mal ödla som aldrig vill sluta leka.
om att spela högt med hela insatsen, 
bortom pengarna och deras så kallade 
värde. om att vinna eller försvinna.
spelas mån–fre till 30/11 10.00 
på teater uno. För information:
www.teateruno.se 
info@teateruno.se

pÅ REpERToREN 
föR HögsTadIET/
gYMNasIET: 

odödliga Från 13 år
vi var stjärnor. vi var odödliga. men vad 
gör man sen? när man har levt sin dröm.
en pjäs om att vara rädd för livet! det 
handlar alltså om krossade drömmar, skör 
självkänsla och faran av att inte följa sin 
egen inre röst. spelas på teater jaguar 
i höst. För information: 031–13 23 10 
0707–31 74 25 www.teaterjaguar.se

de ungaS vinteraka-
demi För 16–25 år
Workshopserie. Pröva olika  
konstnärstekniker. kostnadsfritt. ingen 
förkunskap krävs. serien bygger på att 
man är med varje gång och avslutas med 
gemensam utställning. sex tillfällen, start 

27/10 17.00. begränsat antal platser.
i hus 10, konstepidemin. För information: 
www.konstepidemin.se
deungas@konstepidemin.se

mirad ocH HanS mor 
För åk 8–9 och gymnasiet
när börjar ett krig? och när tar det slut - 
när den ena parten har vunnit, eller när 
man slutat hata? en pjäs om hämnd och 
försoning. spelas hela hösten och våren, 
mest uppsökande på skolor men även på 
hemmascen. För information: 
031–12 12 31
www.masthuggsteatern.se
mail@masthuggsteatern.se

järnnatt För gymnasiet
järnnatt är en driven, drastisk och tanke-
väckande historia som talar direkt till publi-
ken. man möter den 19-årige vilsne och
sökande leo, som längtar efter förståelse
och som sugs in i ett händelseförlopp som
utvecklar sig i en hisnande riktning – mot
ett oundvikligt slut. ett slut som inte ens
hans nyfunna vän, den lite äldre kvinnan
boel, kan förutsäga eller få honom att
avstå från.järnnatt sätter ljuset på såväl 
mansrollen som på utanförskapets star-
kaste mekanismer. spelas av riksteater 
och bokas på turné. För information: 
henrik nilsson 08–531 994 14
henrik.nilsson@riksteatern.se

www.riksteatern.se

skolbIo.sE
dagS att boka Skolbio! 
än finns det flera filmviningar kvar att 
boka. se hela programutbudet och ta del 
av filmhandledningar på www.skolbio.se

Skicka mera godiS Från 6 år
en varm och mysig film som ger oss in-
blick över åldersgränser och olika livsstilar.
Filmen har vunnit pris på fimfestivaler 
både i berlin och chicago.
visas på biografen draken 10/11 11.00 



eliaS ocH jakten på Ha-
vetS guld Från 6 år 
Fiskeläget lugnvik hotas av avveckling 
efter en lång tid av dåligt fiske.
elias, den lilla räddningsbåten försöker 
hitta anledningen till den här ödesdigra 
fisketorkan. visas på Frölunda kulturhus: 
8/11 och 30/11 kl 9.00 och10.30

boy Från åk 5 
en ovanlig uppväxtskidring med ett befri-
ande respektlöst sätt att närma sig frågor 
kring föräldraskap, förebilder och ansvar. 
Filmen tar sig an både allmängiltiga frågor 
kring människans drömmar om ett bättre 
liv i allmänhet, och maoriernas i synnerhet.
visas på bio draken 1/12  9.00, 11.00 och 
13.00 

never let me go Från åk 8
Filmen startar sent 70-tal på en brittisk in-
ternatskola där stort fokus läggs på fysisk 
träning och nyttig mat. eleverna är helt 
ovetande om att de är framtidens orgando-
natorer. Filmen är en utmärkt utgångs-
punkt för vidare diskussioner om skillna-

den mellan olika människors livsvillkor.
visas på draken 10/11 13.00

life, above all Från åk 6
Filmen handlar om vidskeplighet och den 
sociala stigmatisering som varje aids-
drabbad i byn riskerar att drabbas av. 
grupptrycket är starkt o övertygelsen att 
smittan är guds straff leder lätt till livslög-
ner. sydafrikas oscarsbidrag 2011
visas på på bio capitol 17/11 9.00 och 
11.00 samt 29 /11 10.00 och 12.00

Skellig Från åk 5
skellig har ett tydligt barnperspektiv i sin 
berättelse om barns ohejdade upptäck-
arlusta, empatiska förmåga och gränslö-
sa fantasi. det handlar om vänskapens 
betydelse, om respekten för naturen och 
allt levande samt om den sårbara själv-
känslan. visas på på bio roy 15/11 och 
24/11 9.00, 11.00 och 13.00

upp med Händerna 
Från åk 6
en varm och stundtals rolig film, där bar-
nen hela tiden är i fokus och upplevelserna 
utgår från barnens perspektiv. allvarlig-
heten stiger allteftersom inhumaniteten i 
besluten kring flyktingpolitiken klarläggs.
visas på hagabion 11/11 och 6/12 
9.00 och 11.00
För information och bokning: 
ramona.vardeh@kultur.goteborg.se

sERIER / kulTuR 
pEdagogIska pRo-
jEkT 

Säg det med film! För åk 6–9
en praktisk filmverkstad à fem tillfällen, 
där eleverna använder stillbilder, anima-
tion, filmsekvenser, musik och ljudeffekter 
tillsammans med sin egen berättarröst 
för att säga något om och påverka sin 
skolsituation.i filmerna används halvbilds-
dockor, så kallade talking heads, där vi  
mest animerar huvud-, ögon- och munrö-
relser.  För information: www. filmkurs.com
stein@filmkurs.com
 

bokStavSburkar
med ett lekfullt skapande och i dialog med 
barnen görs  burkar att samla ord i, och 
gör ordsaker att stoppa i våra samlings-
burkar.
– vad har du i din burk?
– jag har i:n, i som i ingela och igelkott. 
hur kan matilda göra ett moln till sin burk? 
och hur kan jakobs jaguar få plats?
med hjälp av enkla men roliga material 
såsom trolldeg, filt och kartong formar, 
klipper och ritas ord att lägga i burkarna. 
ingela jonasson är konstnär och kerami-
ker, med magisterexamen från hdk, samt 
är författare till boken Pyssla tillsammans
För information: 0730–57 36 89 
ingela@pysslatillsammans.se 

www.pysslatillsammans.blogspot.com



berättelSenS 
byggStenar För 9–16 år
skrivarverkstad med malin eriksson
i en serie av verkstäder får deltagarna 
utifrån särskilt framarbetade övningar 
fördjupa sig i berättelsens byggstenar. 
oavsett om fantasin flödar eller strilar ska 
alla lyckas hitta fram till sin berättelse. 
metoden är att strukturerad teknik frigör 
skaparkraft. malin eriksson är författare 
och skriver även seriemanus och faktaar-
tiklar för barn. hon har en bred erfarenhet 
av olika former av pedagogisk verksamhet 
för barn och ungdomar och en magister-
examen i litteraturvetenskap med genusin-
riktning. För information: 0705–20 28 00
malin@livsgladjen.se 
www.livsgladjen.se/sida3.html

uTsTällNINgaR

frida kaHlo & diego 
rivera 23/10–22/1 2012
göteborgs konstmuseum presenterar för 
första gången i sverige en utställning med 
konstvärldens mest omskrivna konst-
närspar; Frida kahlo och diego rivera.
Frida kahlo (1907-1954) var länge relativt 
okänd men är idag en av världens mest 

uppmärksammade kvinnliga konstnärer. 
diego rivera (1886-1957) var under hela 
sin karriär uppskattad och framgångsrik 
men får idag ofta stå i skuggan av sin in-

ternationellt mer uppmärksammade hustru. 
under utställningens gång finns bildspel 
för såväl barn som vuxna, liksom möjlighet 
att boka skollektioner och visningar.

jan lööf–bildmakaren
på göteborgs konstmuseum, visas till 

22/1 2012. utställningen visar både 
nyproducerade verk ur jan lööfs senaste 
produktion och flera originalillustrationer till 
barnböcker och serier. För första gången 
visas modeller och scenerier från skrotnis-
se-produktionen för publik. 

visning & verkstad
söndagar 11.30–13.00 och 14.00–15.30. 
startar med att utforska lööf-utställningen 
tillsammans och arbetar sedan vidare i 
studio 2. teckna serier, bygg med skrot 
och skapa egna bildberättelser. begränsat 
antal platser. biljetter från 11.00 samma 
dag. För information: 031–368 35 05
philippa.nanfeldt@kultur.goteborg.se
www.konstmuseum.goteborg.se

HösTlovs-akTI-
vITETER pÅ Mu-
sEET
göteborgS konStHall

for fun=skapa på höstlovet
1–3/11 11.00–12.30 och 13.30–15.00
kom och bygg din egen teckning! istället 
för att använda pennor och färg undersö-
ker vi hur man kan göra teckningar med 
alternativa material så som eltråd, träflisor, 
hårstrån, piprensare etc. 

for fun= biennalkalas. 
5/11 13.00–15.00 För information: 

www.konsthallen.goteborg.se

göteborgS 
konStmuSeum
Höstlov i verkstaden
2–4/11 13.00–15.00
under höstlovet håller museet extra öp-
pet i verkstaden med temat serier! med 
början i jan lööfs utställning och fortsätter 
därefter i studion. begränsat antal platser. 
grupper: max 5 barn. För information och 
anmälan från 11.00 samma dag: 
031–368 35 30 bokningar.konstmuseum@
kultur.goteborg.se
www.konstmuseum.goteborg.se

SjöfartSmuSet akvariet
klappa havet
mån–fre kl 10.30 och 11.30
vi tittar närmare på några av våra vanli-
gaste havsdjur vid vår klapptank i akvariet.

Sjöodjur
mån–fre 10.45 
om odjur i sagor och sägner, om verkliga 
odjur som en gång levde i haven och om 
de som kanske finns i haven idag. max 65 
platser. 

piratvandring med alwilda
mån–fre 10.15, 11.15 och 12.15 
sjörövaren alwilda tar med barnen på en 
upptäcktsfärd i museet. dessutom utlovas 
senaste piratnytt från de sju haven! 
För information och bokning: 
031–368 35 69 obs! telefontid under v. 44 
mån–fre 15.00–16.00
karl hellervik@kultur.goteborg.se

röHSSka muSeet
Höstlovsworkshops
1–6/11 14.00–16.00
kakel spektakel, måla din egen kakelplat-
ta, inspirerad av 300 år gamla mönster från 
hela världen. med magiska symboler som 
tranor, sfinxer och liljor. För information: 
www.designmuseum.se pedagog.design-

museum@kultur.goteborg.se 

göteborgS StadSmuSeum
testa dina monsterkunskaper och 
tillverka ditt eget! För åk 0–7
1–4/11 11.00–14.00. kom och skapa berät-
telser i magiska utställningen nattpäron. 

natt på museet! För åk 2–5
1–3/11 19.00–20.30
under höstlovet får du chansen att besöka 
museet när de flesta tror att det sover. För-
anmälan krävs: 031–368 36 00. begränsat 
antal platser. spökrädda varnas!
För information: 
www.stadsmuseum.goteborg.se
pedagog.stadsmuseum @kultur.goteborg.

se



naturHiStoriSka muSeet
Höstlov med djurpyssel 1–4/11

vi gör tredimensionella djurfigurer i papper. 
späckhuggare, flygekorrar, kvastfeningar 
och elefanter! vi klipper, klistrar 
och monterar ihop fina djurmodeller. 
modellerna är av olika svårighetsgrad så 
aktiviteten passar alla åldrar från barn till 
vuxna. de yngsta får möjlighet att
tillverka roliga djurmasker och elefanttav-
lor. För information: www.gnm.se
undervisning.naturhistoriska@vgregion.se 

världkulturmuSeet
action!
29–30/10 
i actionparken möts sedan öppningen 
2009 unga och gamla för att åka skate-
board, inlines, kickbike och för att cykla. 
här spelas musik, skapas film, sys, målas, 
picknickas och debatteras. ta del av en ut-
ställning där lokal kultur möter global med 
dokumentation från actionparken i gårda. 
Film, foto, poesi, konst och musik blandas 
med uppvisningar, workshops, debatt och 
mycket annat. samarrangemang med ac-
tionparken i gårda. För information: 
www.youtube.com
watch?v=Pnn62dvccsw.
axel.grimlund@världskulturmuseet.se

HösTlovs- 
akTIvITETER

öppen drop-in 
verkStad  På konstepedemin
mask- och skelettverkstad
31/10–4/11 9.00–10.00 för grupper, måste 
förbokas. 13.00–16.00 för alla åldrar.
i hus 10, konstepidemin. För information: 
www.konstepidemin.se
barnakademin@konstepidemin.se

naturenS egna mönS-
ter  i botaniska trädgården för hela 
familjen. kom och ta hjälp av vackra höst-
löv i alla former och färger för att skapa 
fantasifulla bilder, eller varför inte deko-
rera ett gammalt örngott, en t-shirt eller 
handduk. material finns. allt du behöver ta 
med är din fantasi och kanske något plagg 
hemifrån som behöver ett nytt utseende. 
självkostnadspris. 31/10–4/11 12.00–15.00 
För information:www.gotbot.se 
helen.ekvall@vgregion.se

kuSliga utSikter! 
För 4–10 år
under höstlovet vecka 44 är alla barn 
välkomna till göteborgshjulet. kryp in i 
spindelvävs-gondolen och lyssna på en 
spökhistoria samtidigt som hjulet snurrar. 
det finns en sagoberättare på plats 
31/10–4/11 13.00-15.00 barnen kan åka 
själva tillsammans med berättaren.
För information: 
www.goteborg.com/goteborgshjulet

göteborgS 
pianofeStival  29–31/10 

barnens pianoverkstad 29/10 10–12
Pedagoger ger workshop för nybörjare i 
alla åldrar för att förstå piano, musik och 
rytm på ett roligt och effektivt sätt. 
9.00–10.00 Piano work-shop med romu-
ald sztern och akane kusakabe. 

10.00–12.00 music mind games med 
magdalena Prahl. 
För information och anmälan:
info@goteborgspianofestival.com
www.goteborgspianofestival.com/pro-
gram11.html

göTEboRgs
koNsERTHus

Himmel ocH jord För åk 0–2 
med full orkester rakt in i livets stora frågor
Fannys undulat är sjuk, veterinären säger 
att den inte kan leva mer. och så är det. 
sedan blir det begravning i trädgården. en 
liten ask i jorden med en blomma på. men 
var är undulaten? den kanske har flugit 
rakt upp i himmelen, säger Fanny. orkes-
termusik från den stora repertoaren varvas 
med texter, bilder, tankar och känslor. 
skolkonserter 16–18/11 kl 09.00 och 10.30
För information petra@gso.se 
www.gso.se/?pageid=8576

drillar ocH draköron 
För 5–9 år
ane gustavssons och lennart hellsings 
nya musikbok. det är många instrument 
som ska samsas i en symfoniorkester. här 



lär du känna dem. lyssnar du noga kan du 
höra kontrabasen brumma som en björn, 
klarinetten som väcker våren till liv och 
oboen som får en kobra att dansa i samar-
kand. aylakabaca hjälper oss på vägen. 
skolkonserter 6–9/3 kl 09.00 och 10.30
För information petra@gso.se 
www.gso.se/?pageid=8576

den muSikaliSka 
kroppen För åk 0–2 
musik består precis som människokrop-
pen av skelett med små och stora delar, 
muskler, nerver, hjärta, hjärna, organ, 
blodomlopp, puls och känslor. och själva 
orkestern är ju en jättekropp som är upp-
byggd på samma sätt. tillsammans med 
barnen och musiker från orkestern byggs 
den musikaliska kroppen som ingen i hela 
universum har sett och hört förut. en unik 
orkesterupplevelse! skolkonserter 
2–4/5 kl 09.00 och 10.30 För information:
www.gso.se/?pageid=8576
petra@gso.se

kreativt SamSpel 
som ett komplement till årets skolkonser-
ter erbjuder gso en rad introducerande 
och uppföljande aktiviteter vilka vi samlat 
under rubriken kreativt samspel.
För information: petra@gso.se
www.gso.se/?pageid=8576

HöStlovSkören 
under höstlovet samlas sångsugna 
ungdomar i göteborgs konserthus. varje 
år bildas en helt ny kör där alla från hela 
västsverige mellan 14 och 24 år är väl-
komna. i fyra dagar repeterar de under 
ledning av simon Phipps, dirigent svenska 
kammarkören, vägus, västra götalands 
ungdomssymfoniker, läcköoperan). som 
avslutning ger  höstlovskören en konsert 
i stora salen tisdagen den 1 november. 
Årets program består av dramatiska mo-
zarts requiem, kompositörens sista verk 
och ett av hans mest älskade. För informa-
tion: petra@gso.se
www.gso.se/?pageid=8576

göTEboRgs-
opERaN

guidade turer Från 4 år
vad gör en inspicient? vad händer i 
patineringen? hur  förbereder sig sufflösen 
inför kvällen? det och mycket annat som 
bidrar till föreställningens magi får du se 
på en guidad tur bakom kulisserna. 
För information och anmälan: 
31–13 13 00. För information: 
info@opera.se 
www.opera.se

kärlek är... För åk 4
tredjeklassare fick i våras skriva texter 
och skicka teckningar på temat kärlek. 
detta ligger till grund för en föreställnig 
som ges för fjärdeklassare.
spelas 1, 2, 3, 4/11, 12.00 och 14.00 
8, 9, 10, 11/11, 10.00 och 12.00 
12 /11, 12.00 och 14.00 på göteborgs
operan, lilla scenen. 

3d 
dans dans dans För åk 5–7 
i denna föreställning får du se och lära dig 
mer om olika dansstilar och hur de har 
påverkats kulturellt och historiskt.
Följ med på en resa genom dansens 
mångskiftande värld. uppsättningen är av 

och med dansare ur göteborgsoperans 
balett. 29, 30/11, 11.00 och 13.00 
1, 2, 5, 7, 9/11, 11.00 och 13.00
spelas på  göteborgsoperan, lilla scenen 

danSföreStällningar 
För 14 år–gymnasiet 
skolföreställningar stora scenen 
leinonen/Franzén/Zappalà 
26/10,12.30 
törnrosa 
8/12, 12.30 
För information och bokning: 
031-13 13 00, gruppbiljetter@opera.se
www.opera.se/unga 

sENT INkoMMET

göteborgS SeriefeStival
24–26/11 kulturhuset blå stället.
evenemanget består av 3 delar.

utStällning
serietecknare kommer att ställa ut original 
eller kopior av seriesidor, färgkopior 
på omslag och så vidare. obs! själva 
utställningen kommer att hänga kvar en hel 
månad (24/11–24/12). 

Seriemarknad
här kommer serieförlag och fanzinemakare 
att sälja sitt material. 

workSHopS ocH konferenSer
serietecknare, filmentusiaster och 
animatörer driver workshops, håller 
föredrag eller presenterar sig själva och 
sina projekt. För information: 
www.goteborgsseriefestival.com

näSta nyHetbrev
nästa nyhetsbrev kommer ut i december. 
under 2011 kommer fem nyhetsbrev. 
vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? 
anmäl dig  här! vill du bidra med material 
till nyhetsbrev i framtiden? skicka info till: 
barnkultur@kultur.goteborg.se

http://www5.goteborg.se/prod/kultur/kulturforvaltningen/dalis2.nsf/frmPrenPerson
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