
 Kulturprogram 
för Ale kommuns skolor

våren 2017



Kalendarium VT-17 

30 jan - 2 feb
Åk 1. Teater: Hemulen 

6 feb - 10 feb
Åk 5. Författarbesök: Katarina Genar

13 - 14 mars
Åk 3. Dans: Birollen och musikanten

16 mars
Åk 7. Musik: Bellaroush

9, 16 & 18 maj
Åk 9. Backa teater: 5114 dagar 



MASTHUGGSTEATERN 
Hemulen har hela sitt liv arbetat på tivoli men egentligen längtar 
Hemulen efter den stora underbara tysta ensamheten. När tivolit 
förstörs av ett ihållande regn får Hemulen äntligen chansen att börja 
ett nytt liv. Hemulen som älskade tystnad är en interaktiv föreställ-
ning där barnen får vara med och ta fram ljud, experimentera med 
tystnad och hjälpa till att återuppbygga den övergivna parken till 
något nytt. Hemulen som älskade tystnad är en saga av Tove Jans-
son om att hitta och följa sina egna drömmar.

Åk1 Teater: Hemulen som älskade tystnad 
Speltid ca 45 min, maxpublik 60.  
Spelas i Teatern, Ale kulturrum, Nödinge.

Mån 30 jan kl 10 Himlaskolan 26 st, Bohusskolan 32 st.
Tis 31 jan kl 9.15 Ahlafors fria 20 st, Kronan 15A 20 st ,15D 21 st .
Tis 31 jan kl 11 Nolskolan 43 st.
Ons 1 feb kl 9.15 Kronaskolan 15B 19 st, 15C 19 st, 15E 21 st.
Ons 1 feb kl 11 Nödingeskolan A 20 st, B 21 st, C 20 st.
Tors 2 feb kl 9  Garnvindeskolan 57 st.
Tors 2 feb kl 11 Surteskolan 25 st, Nödingeskolan D 20 st, E 20 st.

Foto: Malin Arnesson



Åk 3. Dans: Birollen & Musikanten
Speltid ca 45 min, maxpublik 100. 
Spelas i Teatern, Ale kulturrum, Nödinge. 

Mån 13 mars kl 9.15 Ahlafors Fria skola 20 st, Kronan 70 st.
Mån 13 mars kl 11   Garnvindan 45 st, Nolskolan 43 st.
Tis 14 mars kl 9  Bohus 31 st, Surte 35 st, Himla 34 st.
Tis 14 mars kl 11  Nödingeskolan 94 st.

BIG WIND
Vad vore världsberömda huvudroller utan biroller och musikan-
ter? I den här musikföreställningen har visst birollen huvudrollen 
och här får hela publiken vara med i både uppvärmning och aria. 
En lekfull föreställning där en Mus och ett Bi bjuder på skönsång 
och dans tillsammans med animerad film. 

Foto: Lina Ikse Bergman 



Åk 3. Museibesök
Alla 3or är välkomna till Glasbruksmuseet i Surte eller  Repslagar- 
museet i Älvängen på en guidad visning om Ales industrihistoria. 

Glasbruksmuseet
Årskurs 3 i Surte, Bohus och Nödinge är välkomna till Glasbruks-
museet. I museets kan du se en stor samling av gammalt bruksglas 
samt en skildring av hur det var att växa upp, leva och arbeta i ett 
brukssamhälle från mitten av 1800-talet och fram till brukets ned-
läggning 1978. Boka på telefon 0303-33 01 06 eller 0303-24 04 90.

Repslagarmuseet
Årskurs 3 i Nol, Alafors, Älvängen och Skepplanda är välkomna till 
Repslagarmuseet där man kan uppleva repslagningens utveckling 
från stenåldern till våra dagar. Här visas redskap, produkter och 
man kan följa olika tekniker vid tillverkningen av rep. Alla visningar 
avslutas med tillverkning av rep på maskiner från perioden då rep-
slageriet industrialiserades. Boka på telefon 0303-74 99 10.



Katarina Genar har framförallt skrivit kapitelböcker för åldern 9-12 
år men även illustrerade böcker för nybörjarläsare (6-9 år) samt 
gjort en lättläst bok för vuxna. När hon inte skriver böcker, eller är 
ute på författarbesök, arbetar hon som logoped med barns språk-
utveckling. Det är jättebra om klassen har läst någon av hennes 
böcker så att ni har en gemensam läsupplevelse att utgå ifrån. 
Besöket utformas ofta utifrån barnens frågor. Till exempel brukar 
Katarina berätta om vägen från idé till färdig bok. Hon berättar 
också om hur man kan bygga upp en berättelse så att den blir 
riktigt spännande, var man kan hämta inspiration och hur man 
skapar intressanta karaktärer. 
Läs t ex: Pensionat Vidablicks gåta, Den magiska kappan, Röda 
spår, Silvervinges hemlighet, Mystiska skolan: Pianot på vinden.

Åk 5. Författarbesök: Katarina Genar 
Maxpublik: En klass, 18 framträdanden. 
Författarbesöket äger rum i  klassrummet. 
Vid frågor kontakta skolbibliotekssamordnare Hanna Antelid 
0722-33 99 73 eller hanna.antelid@ale.se
 

Foto: Cecilia Möller



Måndag 6 feb Kyrkbyskolan 
Kontaktperson Jenny Fälth Ling 072-977 34 26
Kl 8.30-9.30 Lektion 1 på Kyrkbyskolan 5A 
Kl 10-11 Lektion 2 på Kyrkbyskolan 5B
Kl 11-12 lektion 3 på Kyrkbyskolan 5C
Kl 13-14 lektion 4 på Kyrkbyskolan 5D

Tisdag 7 feb Himlaskolan och Ahlafors fria skola  
Kontaktperson Hanna Antelid 0722-33 99 73
Kl 9-10 Lektion 1 på Himlaskolan 5A
Kl 10.30-11.30 Lektion 1 på Ahlafors fria skola 5A
Kl 12.30-13.30 Lektion 2 på Ahlafors fria skola 5B

Onsdag 8 feb Nolskolan och Alboskolan 
Kontaktperson Hanna Antelid 0722-33 99 73
Kl 8.30-9.30 Lektion 1 på Nolskolan 5A
Kl 9.45-10.45 Lektion 2 på Nolskolan 5B
Kl 12-13 Lektion 1 på Alboskolan 5A
Kl 13-14 Lektion 2 på Alboskolan 5B

Torsdag 9 feb Surteskolan och Bohusskolan  
Kontaktperson Jenny Fälth Ling 072-977 34 26
Kl 8.15– 9.15 Lektion 1 på Surteskolan 5A
Kl 9.15-10.15 Lektion 2 på Surteskolan 5B
Kl 11.30-12.30 Lektion 1 på Bohusskolan 5A
Kl 13-14 Lektion 2 på Bohusskolan 5B

Fredag 10 feb Kronaskolan 
Kontaktperson Jennie Claesson  070-290 99 32 
Kl 8.30-9.30 Lektion 1 på Kronaskolan 5A
Kl 10-11 Lektion 2 på Kronaskolan 5B
Kl 12-13 Lektion 3 på Kronaskolan 5C



BELLAROUSH
Bellaroush spelar allt 
från tårdrypande 
soulballader, energiska 
och engagerade upp-
tempolåtar i baktakt till 
suggestiv, elektronisk 
reggae med inslag av 
hiphop.

Åk 7. Musik: Bellaroush
Speltid ca 45 min. Spelas i Teatern, Ale kulturrum, Nödinge. 
 
Torsdag 16 mars kl 11 Da Vinciskolan 126 st, Bohusskolan 68 st. 
Torsdag 16 mars kl 13 Aroseniusskolan 124 st, Ahlafors Fria 23 st.

Foto: Tildeh Hjelm

Foto: Rickard Olausson



Hur är det att ha levt 5114 dagar? Att vara nästan vuxen, men sedd 
som fjortis. Full av hemligheter och längtan, men samtidigt livrädd. 
Paradoxernas ålder då allt krockar. Skådespelarnas ”då” är publikens 
”nu”. 5114 dagar blir den tredje delen i serien där Backa teater fördju-
par sig i en särskild ålder genom att låta skådespelarna minnas sina 
egna erfarenheter av hur det var. Det blir berättelser fulla av igen-
känning, oavsett om du är, eller en gång var, 14 år.

Resan dit: Varje skola ska själv ordna och betala resan till teatern! 
Biljetter skickas till skolans kulturombud ca 2 veckor innan.
Matsäck kan ätas på Backa teater om man meddelar det innan på: 
backainfo@stadsteatern.goteborg.se
Lärarvisning av hela föreställningen 15 mars kl 19. Kontakta teatern  
i god tid för fribiljett: backainfo@stadsteatern.goteborg.se

Åk 9. Backa teater: 5114 dagar 
Speltid 60-90 min. I dagsläget är inte spellängden klar. 
Spelas i Backa teater, Lärdomsgatan 1c, Lindholmen på Hisingen.
En lärare/klass har biljett till föreställningen. 

Tisdag 9 maj kl 13 Bohusskolan 3 klasser, 62 st.  
Tisdag 16 maj kl 13 Aroseniusskolan 4 klasser, 106 st.
Torsdag18 maj kl 13 Da Vinci 4 klasser, 112 st.
 

Foto: Hans Wretling



Så fungerar Kulturprogrammet!
Detta kulturprogram är resultatet av en överenskommelse mellan Barn- och
utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden i syfte att ge eleverna i
Ale kommun ett så brett och kvalitativt kulturutbud som möjligt under sin
skoltid. En Barnkulturgrupp med representanter från alla skolor beslutar om
programmet och administrationen sköts av kulturenheten. Kulturprogrammet 
följer en bestämd struktur och är obligatoriskt att deltaga i! En lärare eller skola 
kan inte välja att avstå. Om det uppstår problem, prata med ditt kulturombud 
eller Sofie Rittfeldt på kulturenheten. Det mesta brukar gå att lösa! Om en klass 
inte dyker upp på arrangemanget är skolan skyldig att ge eleverna en likvärdig 
kulturupplevelse på egen bekostnad.
 
Kulturprogrammet distribueras via:
Mail direkt till alla lärare.
På www.ale.se. Sök på ”kulturutbud för skolorna”.
Ett antal tryckta broschyrer som skickas direkt till skolorna.
Samt via Kulturombuden. (Se sista sidan)
 

Resebidrag
Lärare kan söka bidrag för klassresor till natur- och kulturinstitutioner om
dessa ligger utanför Ale kommun och är godkända av VG-regionen. Skolan
betalar då resekostnaden upp till 1000 kr per chartrad buss eller 50 % av kost-
naden för kollektivresa. Resterande kostnad kan betalas av Barnkulturgruppen
om skolans ansökan beviljas. Betalar man med Västtrafikkort begär man kvitto
av förare/konduktör. Skolan står själv för hela inträdet till besöksmålet.
 
Ansökan
En skriftlig ansökan lämnas till skolans kulturombud som tar med den till  
barnkulturgruppen där beslut fattas. Löpande inlämning men absolut sista 
inlämningsdag för vårens resor är 28 februari. För höstens resor gäller 30 sept.
 
Vilka resmål kan man får resebidrag för att besöka?
Se www.kulturkatalogen.vgregion.se. Söker i kategorin arrangemangstyp – 
resmålsbesök.
 
Hur betalas de beviljade pengarna ut?
Fakturan delar ni upp på det belopp ni beviljats bidrag för och den del er  
verksamhet ska betala. Attestera er del och skicka sedan fakturan till Susanne E 
Johansson, ekonomiassistent på kulturenheten.



Några vanliga frågor: 
 

Hur gör vi med maten? 
När elever inte kan äta på ordinarie skola gäller följande  
efter beslut i Ledningsgruppen Service 2012-08-20.
 
Matsäck 
Avbeställ ordinarie skollunch minst två veckor i förväg.
Två alternativ erbjuds att ta med sig. 2 st korv och bröd/elev  
alternativt 2 st polarklämma/elev + frukt och dryck. 

Äta på Da Vinci-skolan 
Avbeställ ordinarie skollunch minst  tre veckor i förväg.
Skolmåltidspersonalen ringer Da Vinci-skolan (om aktiviteten  
är i Ale kulturrum) och meddelar antal ätande som kommer.

Hur ska vi komma dit? 
Det är skolorna själva som ordnar och betalar transporten till  
och från arrangemangen i Kulturprogrammet. 

Tiden passar oss inte. Kan vi byta tid? 
Barnkulturgruppen gör ett omfattande arbete med att planera  
kulturprogrammet så att det ska ligga på dagar och tider som passar.  
Det är inte alltid det blir ultimat för alla klasser, men kultur- 
programmet är obligatoriskt. Hör av er till kultursamordnare  
Sofie Rittfeldt så tidigt som möjligt om ni måste byta er tilldelade tid. 

Om en klass inte dyker upp på arrangemanget är skolan skyldig att 
ordna en likvärdig kulturupplevelse till eleverna på egen bekostnad. 



KULTUROMBUD
Ahlafors fria skola - Pia Ekelund
Alboskolan - Pascual Fortea
Arosenius - Yanka Vestberg & Eva-Maria Grönvall
Bohusskolan - Anita von Porat
Da Vinciskolan - Erik Söderlund
Garnvindeskolan - Annita Othzén
Himlaskolan - Christina Friis Hallberg
Kronaskolan - Ulla Palmgren
Kyrkbyskolan - Peter Eriksson
Nolskolan - Victoria Johnsson
Nödingeskolan - Ellinor Mattsson
Surteskolan - Max Hjorton
Ale bibliotek - Sara Dahl & Hanna Franzén Antelid
Kulturenheten - Sofie Pheiffer Rittfeldt

För mer information:  
www.ale.se sök på ”Kulturutbud för skolorna”  
eller kontakta sofie.rittfeldt@ale.se eller 0704-320209.


