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Hösten 2020

allt du behöver veta ...

Välkommen till höstens
kulturtermin i Borås!
Höstens kulturprogram är fyllt av kulturupp
levelser. Här finns som vanligt musik, film,
sagor, konst, teaterupplevelser med mera.
Borås är en kulturstad i ständig utveckling.
Kulturförvaltningen arbetar med och ansvarar
för en stor del av kulturutbudet. Vi ansvarar
för Biblioteken i Borås, Borås Konstmuseum,
Kulturskolan, Textilmuseet och Borås
Museum, Borås Stadsteater och Publika möten
med Bio Röda Kvarn. Här arbetar drygt 220
personer för att berika Boråsarnas liv.
Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.
Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet
ska prägla samhällets utveckling.
Kulturförvaltningen medverkar till att konst,
kultur och kreativitet blir ett av verktygen för
en framgångsrik skola och förskola. Genom ett
brett kulturutbud kan elever tidigt ta del av ett
jämlikt utbud av kulturens olika former.
Med hjälp av höstens kulturkatalog hoppas
vi att ni hittar många kulturaktiviteter som
passar.

Kulturplanen
För 2019–2021 gäller en ny kulturplan för förskolan. Planen
ska kvalitetssäkra att alla barn i Borås förskolor får en likvärdig tillgång till kultur och litteratur. Kulturplanen ska
vara ett stöd och ett verktyg för pedagoger i arbetet med
att stärka språket och kulturens roll för barnen i förskolan. Här förtydligas även kultur- och läsombudets roll samt
förvaltningarnas ansvars-fördelning. Innehållet har arbetats fram i samverkan mellan Förskoleförvaltningen och
Kulturförvaltningen.

Kulturkatalogen
Kulturkatalogen kommer ut i början på varje termin och
delas ut på kulturombudsträffarna. I denna katalog samlas
Kulturförvaltningens utbud för förskolan. Här finns också
kontaktuppgifter till alla verksamheter.

Kulturombudet/Läsombudets roll
Kulturombudet och läsombudet har en viktig roll i genomförandet av kulturplanen.
Kulturombudet är en slags kulturambassadör som stödjer
sina kollegor med kulturarbetet i förskolan. Varje förskolechef ansvarar för att utse minst ett kulturombud/förskoleområde.
Kulturombudets roll är att:
•

Vara en länk mellan skola och kultur

•

Vidareförmedla kulturutbudet till sin/sina förskolor

•

Samordna och planera kulturutbudet på sin/sina
förskolor

•

Delta i nätverksträffar

•

Följa upp så att barnen blir delaktiga och får säga sin
åsikt om utbudet

•

Årligen sammanställa sin förskolas utnyttjande
avkulturutbudet

Läsombudet arbetar med läsfrämjande frågor på förskolan.
Varje förskolechef ansvarar för att utse minst ett läsombud/
förskoleområde.
Läsombudets roll är att:

2

•

Ansvara för förskolans eget bokbestånd

•

Driva frågor som rör läsning och litteratur på sin/sina
förskolor

•

Samverka med barnbibliotekarien i sitt närområde

•

Delta i nätverksträffar

•

Verka för att varje barn på förskolan regelbundet får
besöka ett bibliotek/besök av bokbuss

våra verksamheter

Biblioteken i Borås

Borås Stadsteater

Biblioteken i Borås består av Stadsbiblioteket och stadens
tio närbibliotek samt en bokbuss. Vill ni få tips på roliga
böcker? Boka in en tid för ”Boktips”. Lockar en lekfull visning av biblioteket? Anmäl er till ”Så funkar bibblan”. Om
ni vill besöka oss före ordinarie öppettid hör ni av er till
respektive bibliotek. Välkommen med barngruppen till oss.

Borås Stadsteater ska verka för modiga, begripliga, autentiska
och humanistiska föreställningar som visar på kompetens
och ansvarstagande inom konstformen och utvecklandet av
den. Din klass är välkommen till Stadsteatern för att uppleva
teatern från insidan, såväl bakom kulisserna som från de
röda publikstolarna.

Borås Konstmuseum

Publika möten

Borås Konstmuseum är känt för sina nationella och internationella utställningar och för sin rika samling av svensk
samtidskonst. Museet bedriver en omfattande pedagogisk
verksamhet både på museet och uppsökande. Till grund för
museets pedagogiska arbete ligger barnkonventionen och
ett normkritiskt förhållningssätt som ser till alla deltagares
möjligheter att på egna villkor närma sig konsten och arbeta
med eget skapande. Borås Konstmuseum ansvarar även för
stadens offentliga konst och för Skulpturbiennalen.

Publika möten arbetar med att skapa bredd, valfrihet och
mångfald i kulturlivet. Verksamheten administrerar kulturbidrag och stipendier samt biljettkassan i kulturhuset.
Vi genomför aktiviteter riktade till barn, unga och vuxna.
Några exempel är Tisdagar på Kulturhuset, Bio Röda kvarn,
Pussel, Lördagsbarn och ansvarar också för samordningen
av kultur i skolan och förskolan.

Kulturhistoriska museerna:
Textilmuseet och Borås museum

Regionteater Väst producerar scenkonst för en ung publik.
Regionteater Västs uppdrag handlar om att kommunicera
scenkonsten och alla dess inneboende värden för en ny generation. Oavsett var de bor, var de kommer från och vilka
de är ska alla barn och unga i Västra Götaland ges möjlig
heteten att ta del av en levande scenkonst. Det uppdraget gör
Regionteater Väst till Sveriges största turnerande institution
för barn och unga. Till alla föreställningar finns lärarprogram, förberedelsematerial för elever med särskilda behov
och samtalshandledning som stöd för din förberedelse och
efterarbete. I foldrarna Prata scenkonst och Prata dans ges
exempel på hur en kan koppla samman scenkonst med skolarbete och på ett enkelt sätt analysera var och ens individuella
upplevelse utan krav på rätt och fel.

Textilmuseet och Borås museum är två olika museer på två
olika platser i Borås. Gemensamt har de att de värnar om
det kulturhistoriska arvet. På våra två museer erbjuder vi
visningar med olika teman för alla årskurser. Det vi erbjuder
för skolan har en tydlig förankring i Lgr11. Visningen utformas och anpassas i mötet med eleverna, utifrån deras ålder,
förutsättningar, intresse och kunskapsnivå.

Bio Röda Kvarn
Kulturförvaltningen driver skolbioverksamhet på bio Röda
Kvarn med målet att alla elever ska ha tillgång till kvalitetsfilm på en riktig biograf under lektionstid. Film är ett
fantastiskt verktyg för att levandegöra teman och problemställningar på ett sätt som barn själva förstår och kan ta till
sig. Skolbio på Röda Kvarn är en av Sveriges mest välbesökta.

Regionteater Väst

Borås Kulturskola
Borås Kulturskola möter varje vecka cirka 5 000 barn ute
på Borås skolor och i våra egna lokaler. På våra tre utbudspunkter i Simonsland, Hässlehuset och Musikens hus
i Fristad kan man gå våra kurser i ämnen Musik, Teater,
Dans, Cirkus, Bild och form, Foto och film, Textil och
design samt Ord. Kulturskolan finns i nyrenoverade lokaler
på Simonsland, vilket gör det enkelt och spännande att ta
emot grupper från skolan. Välkommen med din bokning!
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Kontaktlista till Kulturen

Publika möten

Biblioteken i Borås

Verksamhetschef: Lena Hermanson
lena.hermanson@boras.se

Biblioteken i Borås består av Stadsbiblioteket och stadens tio närbibliotek. Vill ni få tips på roliga böcker?
Boka in en tid för ”Boktips”. Lockar en lekfull visning av biblioteket anmäl er till ”Så funkar bibblan”.
Om ni vill besöka oss före ordinarie öppettid hör av
er till respektive bibliotek. Välkommen med barngruppen till oss!

Borås Konstmuseum
Bokningar: bokningar.konstmuseum@boras.se
Information: 073-15 35 86

Borås Kulturskola
Bokningar: aurora.hjalmarsson@boras.se

Textilmuseet och Borås museum
Bokningar: bokning.textilmuseet@boras.se

Borås Stadsteater
Information: info@stadsteater.boras.se
Biljettbokning: 033-35 35 35
Föreställningsinformation: borasstadsteater.se

Bio Röda Kvarn
webbokning: boras.se/skolbio
Bokningsfrågor: Kulturhusets reception, 033-35 35 05,
skolbio@boras.se
Biografmaskinist: Henrik Holmgren, 0768-88 70 42,
henrik.holmgren@boras.se
Verksamhetsansvarig: Mats T Olsson
mats.olsson@boras.se

Regionteater Väst
Ulrika Liljedahl, administratör och publikvärd
0768-54 40 75
ulrika.liljedahl@regionteatervast.se

Borås stadsbibliotek och Knacka på!
Kulturhuset PA Halls Terrass:
Tfn: 033-35 76 30
Byttorps bibliotek
Fjällgatan 7
Tfn: 033-35 76 31
Dalsjöfors bibliotek
Stationsvägen 2
Tfn: 033-35 87 50
Fristads bibliotek
Gamla Kyrkvägen 6
Tel. 033 35-88 09
Hässlehuset
Våglängdsgatan 5
Tfn: 033-35 38 91
Kristinebergs bibliotek
Kristinegränd 3
Tfn: 033-35 38 14
Norrbyhuset
Västra Nygatan 52
Tfn: 033-35 32 41
Sandareds bibliotek
Skolvägen 9
Tfn: 033-35 88 72
Sjöbo bibliotek
Sjöbo Torg 7
Tfn: 033-35 76 34
Trandareds bibliotek
Trandaredsgatan 36
Tfn: 033-35 80 86
Viskafors bibliotek
Varbergsvägen 79
Tfn: 033-35 89 21
För aktuella öppettider:
bibliotek.boras.se
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biblioteken i Borås
Välkommen med barngruppen till Biblioteken i Borås! Alla
är välkomna under de olika bibliotekens öppettider. Om ni
vill besöka oss före ordinarie öppettid hör av er till respektive
bibliotek.

Att låna
Varje avdelning på förskolan har ett eget lånekort med en
pinkod kopplad till kortet. Kortet kan användas på alla bibliotek i Borås. Ta alltid med lånekortet vid lån. Lånen kan
återlämnas på vilket bibliotek som helst i Borås. Om lånetiden inte räcker går det oftast bra att förlänga en låneperiod
till. Logga in på vår webb med ert lånekortsnummer och
pinkod. Där kan ni se era lån och förlänga dem.

Temalådor
Kontakta ditt närbibliotek och beställ böcker på särskilda
teman. Låt barnen vara delaktiga. Berätta för oss vad barn
och pedagoger önskar just nu. Lånetiden blir fyra veckor.
Om det inte räcker går det oftast bra att förlänga en låneperiod till. Logga in på vår webb med ert lånekortsnummer
och pinkod. Varje förskola ansvarar själv för hämtning och
att lämna tillbaka enligt lånereglerna.

Boktips

Så funkar bibblan
Välkomna till biblioteket på en lekfull visning av bibblan.
Vad kan man göra på ett bibliotek? Vad gör de som jobbar
där? Hur hittar man den bok man vill läsa? Hur många
böcker finns det på biblioteket?
Vi går tillsammans på upptäcktsfärd i bibblan och avslutar
med en härlig lässtund.
Förberedelse: När du bokat in din barngrupp får du ett
enkelt material så du kan förbereda barnen inför besöket.
T.ex. med en bild på biblioteket och frågor som ”Har du
varit på ett bibliotek någon gång? Vad kan man göra där?”
Med den här aktiviteten finns möjlighet att ta vara på barnens, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära genom att
utveckla förmågan att med tiden söka ny kunskap genom
att bekanta sig med vad ett bibliotek är och vad man kan
göra på ett bibliotek.
Plats: På ditt närmaste bibliotek
Tidsåtgång: 30 min
Ålder: 5–6 år
Anmälan: Boka på ditt närmaste bibliotek
Nyckelord: Högläsning, språk, läsning, läslyftet,
demokrati, källkritik

Vi tipsar om om böcker för dig 0–5 år med nya boktips
under hösten. På vår webb finns aktuell information och
aktiviteter under ”Barn och unga” bibliotek.boras.se
Kom till biblioteket på en bokad presentation av spännande, roliga, fina, finurliga böcker att läsa tillsammans.
Bibliotekarien hjälper barnen och er att välja. Ni kan boka
tema i förväg eller så väljer bibliotekarien.
Plats: På ditt närmaste bibliotek
Tidsåtgång: 30 min
Ålder: 3–6 år
Anmälan: Boka på ditt närmaste bibliotek
Nyckelord: Läslyftet, högläsning, språkutveckling,
temaarbete
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höstens kulturutbud

Visning med workshop
Borås Konstmuseum
upp till 6 år

Generation är en utställning som speglar hur konsten såg
ut på 90-talet, en era som kan ses som det sista oskuldsfulla
årtiondet, innan internet och sociala medier gjorde allting
genomlyst och sökbart. Under den här tiden återuppstod en
idealism och upprorsanda som påminde mycket om punkens vilja att provocera.
Utställningen kureras av konstnärerna Lena Mattsson och
Ola Åstrand med ambitionen att ge insyn i en tid då traditionella uttryck som teckning, skulptur och måleri ifrågasattes och nya konstnärliga uttryckssätt som performance,
installation och video kändes mer nyskapande. Det fanns
även ett utbrett ifrågasättande av hur ett konstverk bör ser
ut och vad konst kan vara.
Vi inleder med en guidad visning av våra pågående utställningar, där vi fördjupar oss i konstnärernas arbete, tekniker
osv. Därefter arbetar vi praktiskt i vår ateljé med teman
kopplade till det vi just upplevt i utställningarna.
Plats: Borås Konstmuseum – Utställningar/ Ateljén
Tid: enligt överenskommelse
Tidsåtgång: Ca 60 min.
Ålder: upp till 6 år
Anmälan: bokningar.konstmuseum@boras.se

Interaktiv skulpturvandring
Borås Konstmuseum
upp till 6 år

Sedan skulpturen ”Walking to Borås” (Pinocchio)
av Jim Dine avtäcktes 2008 har en vitaliserande förtätning av den offentliga konsten gjort staden känd
som ”skulpturstaden”. I denna skulpturvandring får
eleverna interagera med stadens skulpturer. Vad som
helst kan hända!
Plats: Utomhus på avtalad plats
Tid: enligt överenskommelse
Ålder: upp till 6 år
Anmälan: bokningar.konstmuseum@boras.se
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Museet kan komma
Borås Konstmuseum
upp till 6 år

Museets pedagoger kan komma och besöka er förskola. Vi
ger introduktioner i olika material, konstformer och tekniker samt visar konst ur vår samling. Hör av er så skräddarsyr
vi ett besök!
Tid: enligt överenskommelse
Tidsåtgång: Ca 60 min.
Ålder: upp till 6 år
Anmälan: bokningar.konstmuseum@boras.se

Workshop Borås 400 år
Kulturskolan
4-5 år

Vi börjar med rundvandring i vårt nya kreativa hus på
Simonsland och landar till sist i en av ateljéerna i huset för
en skapande workshop. Workshopen förbereder för firandet
av Borås 400 år och innehåller mycket lek med färg.
Plats: Kulturskolan på Simonsland,
Skaraborgsvägen 1B,
Tid: Kl. 10.00–11.30
Tidsåtgång: 1,5 h.
Datum: 16, 17 och 18 november
Ålder: 4–5 år
Anmälan: Tel. 0768-88 76 48
aurora.hjalmarsson@boras.se

Fotograf: Jan Berg

No limit – Artscape edition
Ålder: grundskola och gymnasium

Välkomna att boka en guidad visning av No limit
– Artscape edition på Norrby!
Tid: ca: 09.30–10.30
Datum: Varje tisdag och torsdag under vecka 39 till 43
(22, 24, 29 september och 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22 oktober)
Tidsåtgång: ca 60 min
Anmälan: bokningar.konstmuseum@boras.se
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Upptäck museet
Textilmuseet
upp till 6 år

För de minsta barnen är ett museibesök en stor upplevelse! I
deras takt upptäcker vi därför museet, vi kikar runt i utställningarna, känner på textila föremål eller kanske klär ut oss.
I den här visningen är det barnens nyfikenhet och lust som
styr var vi hamnar.
Plats: Textilmuseet
Tid: 9.30–12.00
Tidsåtgång: ca 1 timme
Datum: v.35– v.40
Ålder: upp till 6 år
Anmälan: bokning.textilmuseet@boras.se

Foto: Annika Åkesson

Livet förr – lek och allvar
Borås Museum
upp till 6 år

Friluftsmuseet på Borås Museum består av hus från 1600till 1800-talet som tillsammans ger en bild av livet på landsbygden i Sjuhäradstrakten. Under visningen besöker vi
några av husen och pratar om hur livet var förr, vad åt man?
Vad gjorde barnen? Och var fanns egentligen toaletten.
Plats: Borås Museum, samling utanför kyrkan
Tid: 9.30–12.00
Tidsåtgång: ca 1 timme
Datum: v.35– v.40
Ålder: Upp till 6 år
Anmälan: bokning.textilmuseet@boras.se
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Foto: Annika Åkesson

skolbio på röda kvarn
Bokning: Boka plats för dina elever och dig senast två vardagar innan aktuell föreställning.
Boka direkt på boras.se/skolbio via mail skolbio@boras.se eller ringa Kulturhuset biljettkassa på
033-35 35 05. Återbud ska lämnas senast två vardagar före bokad föreställning, i annat fall debiteras
skolan för bokningen.
Priset är 10 kronor för förskolan/grundskolan och 20 kronor för gymnasieskolan per person, elever
såväl som lärare. Avgifterna internfaktureras så uppge ansvarskod, YY-kod, skola, klass, kontaktperson samt antal elever och lärare som ska se skolbion. På grund av lokalens platsbegränsningar
uppge även om någon besökare är rullstolsburen. Vid bokning får du bekräftelse som tas med till
föreställningen.
Observera att samtliga uppgifter är preliminära och kan komma att ändras utifrån rådande corona-situation. Har du frågor om din bokning, kontakta Kulturhusets reception på 033-35 35 05.

Arne Alligator – sjung med!
förskola

En knattefilm för de yngsta skolbiobesökarna! Den
omåttligt populära YouTube-stjärnan Arne Alligator
tar steget från dator- och teveskärmen och upp på bioduken med en hit-kavalkad av sina mest populära animerade musikvideor. I en färgglad, musikalisk sjunga
med-upplevelse bjuder filmen in både barn och pedagoger att stämma in i låtarna och tillsammans se till
att taket lyfter i salongen. Vi får även följa med Arne
när han ger sig ut på äventyr i verkligheten! Med text
och musik av Macke Granberg och Tomas Nyberg.
Svenskt tal.
Plats: Röda Kvarn
Tid: 09.30 och 12.00 (torsdag endast 9.30)
Tidsåtgång: 40 minuter
Ålder: förskola/upp till 6 år
Datum: Vecka 45 (2–5/11)
Kostnad: 10 kronor
Anmälan: boras.se/skolbio
Nyckelord: Djur och Natur, Sång och dans.
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Fåret Shaun: Farmageddon
ca förskoleklass – åk 3

Fåret Shaun – filmvärldens charmigaste hjälte – är tillbaka i ett nytt
äventyr med intergalaktiska förtecken! En vilsekommen utomjording
med stora krafter kraschlandar på den kära gamla gården men vill åka
hem till sina föräldrar. Fåret Shaun tar på sig uppgiften att se till så den
nya rymdkompisen kommer tillbaka hem innan en ondskefull organisation hinner sätta klorna i henne! Ett oemotståndligt äventyr av utsökt
stop motion-teknik, rolig slapstick-humor och älskvärda figurer som
kommunicerar genom glada tillrop och kroppsspråk. Dialogfri.
Plats: Röda Kvarn
Tid: 09.30 och 12.00 (torsdag endast 9.30)
Tidsåtgång: 88 minuter
Datum: Vecka 42 (12–15/10)
Ålder: cirka förskoleklass – åk 3
Kostnad: 10 kronor
Anmälan: boras.se/skolbio
Nyckelord: Bild och animation, Rymden, Djur och Människor

Pelle Svanslös (2019)
ca förskoleklass – åk 3

Ett helt nytt tecknat äventyr om den godhjärtade katten
Pelle Svanslös, efter Gösta Knutssons barnboksklassiker.
Pelle lever ett lugnt och stilla liv på landet tillsammans med
sin kära Birgitta. Men ett ruskigt oväder tar honom alldeles
ensam hela vägen till Uppsala. En främmande värld där han
möter nya vänner men också svåra utmaningar. Vågar han
fortsätta vara snäll? Räcker han till för att bli hjälte? Och
kommer han någonsin komma hem till Birgitta igen? En
musikalinspirerad saga full av nyfikenhet, äventyrlighet och
mysighet! Svenskt tal.
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Plats: Röda Kvarn
Tid: 09.30 och 12 (torsdag endast 09.30)
Tidsåtgång: 67 minuter
Ålder: ca förskoleklass – åk 3
Datum: Vecka 48 (23–26/11)
Kostnad: 10 kronor
Anmälan: boras.se/skolbio
Nyckelord: Bild och animation, Vänskap,
Fabler och djur.

Regionteater Väst
Information om förberedelser inför spelningar

Tillgång till rummet där vi ska spela behövs senast en timme före innan första föreställning. Spelas
två föreställningar samma dag kommer vi vara kvar i rummet. Efter sista föreställning behöver vi
30 minuter för att plocka ihop.
Spelar vi i klassrum är det för max 25 elever som då sitter på mattor på golvet. Vi kan också spela
i större samlingssal eller gympasal för upp till 40 barn, då behövs en fri golvyta på 5x7 meter. Då
sitter de främre raderna på mattor på golvet och så bygger vi en rad med bänkar eller stolar som vi
lånar i lokalen där vi spelar.

Foto: Lina Ikse

Foto: Håkan Larsson

Efter Hamlet – en lekfull före
ställning om starka känslostormar

På väg – en klassrumsföreställning
om att våga gå sin egen väg

åk f-3

åk f-3

Svårmod, ungdomlig frustration och existentiell ångest är
temat i Shakespeares klassiker Hamlet, men hur översätts
det till att passa barn mellan 6 och 9 år? Svaret är att det
helt enkelt handlar om att vara människa och att de allmänmänskliga frågorna passar lika bra för barn som för vuxna.

Två figurer i en hemmagjord farkost dimper ner i klassrummet. De ska utföra ett uppdrag: Att hitta arbetskraft till sin
planet. Men något händer...

Med fantasi, humor, kropp och ord undersöks de stora känslorna och den unga människans förtvivlan inför världens
vansinne. På scen ser vi fyra av Regionteater Västs dansare
och en skådespelare från Backa Teater.
Örjan Andersson är en av Sveriges mest uppmärksammade
koreografer och har tidigare gjort Till Oz på Regionteater
Väst. Han har koreograferat många av de stora danskompanierna, som Cullbergbaletten, Kungliga Operan och
Compañía Nacional de Danza i Madrid. 2017 satte Örjan
upp en hyllad version av Hamlet på Folkteatern i Göteborg.

Var har de landat? Vad är detta för en plats? Vilka är de som
bor här? Vad får man göra? Hur ska man vara? Mötet med
människorna på jorden får de två figurerna att ifrågasätta
sin egen tillvaro och sina livsval.
Här kommer vi i en raket, Snart landar vi på nån planet
På väg, Hela livet ligger framför oss, På väg
Vill bara flyga så långt det går, På väg
Föreställningen bygger på Bröderna Lindgrens låtar och
texter och vill ingjuta mod att bryta mot de gängse normerna
och våga gå sin egen väg tillsammans.
Tid: Ca 40 min. Klassrum eller alt. lokal

Tid: Ca 40 min

Maxpublik: 25 elever (40 vid ej klassrum)

Maxpublik. 55 elever

Datum:

Datum:

fredag 28/8 9.30 NYPREMIÄR

tisdag

3/11 10.00 – NYPREMIÄR

tisdag

1/9 10.00 och 11.50

onsdag 4/11 10.00 och 11.30

onsdag 2/9 10.00 och 11.50

torsdag 5/11 10.00 och 11.30

onsdag 9/9 10.00 och 11.50

torsdag 10/12 10.00 och 11.30

torsdag 10/9 10.00 och 11.50
fredag 11/9 10.00 och 11.50
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KUL KU
TURTU
KATKA
ALOAL
GENGE
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