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Kalendarium VT-16 

1 - 4 februari
Åk 5. Författarbesök: Katarina Genar 

21 - 24 mars
Åk 1. Teater: Hemulen 

13 - 14 april
Åk 3. Dans: Tänja tid kröka rum

18 - 19 april
Åk 9. Teater: Mens  

31 maj
Åk 7. Musik: KomodoGalan 



MASTHUGGSTEATERN 
Hemulen har hela sitt liv arbetat 
på tivoli men egentligen längtar 
Hemulen efter den stora under-
bara tysta ensamheten. När tivo-
lit förstörs av ett ihållande regn 
får Hemulen äntligen chansen 
att börja ett nytt eget liv. 

Hemulen som älskade tystnad 
är en interaktiv föreställning 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 tyst-
nad är en saga av Tove Jansson 
om att hitta och följa sina egna 
drömmar.

Åk1 Teater: Hemulen som älskade tystnad 
Speltid 40 min. Maxpublik 60 (egentligen 40), totalt 370 elever, 8 fst.  
Spelas i Teatern, Ale kulturrum, Nödinge.

Mån 21 mars kl 9 Himlaskolan 31 st
Mån 21 mars kl 11 Bohusskolan 41 st
Tis 22 mars kl 9 Ahlafors Fria skola 22 st, Surteskolan 38 st
Tis 22 mars kl 11 Nolskolan 43 st
Ons 23 mars kl 9 Älvängenskolan 58 st
Ons 23 mars kl 11 Nödingeskolan 30 st 
Tors 24 mars kl 9 Garnvindeskolan 47 st
Tors 24 mars kl 11 Nödingeskolan 60 st



Åk 3. Dans: Tänja tid kröka rum
Speltid 45 min, maxpublik 100, totalt 403 elever, 4 st fst. 
Spelas i Teatern, Ale kulturrum, Nödinge. 

Ons 13 april kl 9 Ahlafors Fria skola 20 st, Nolskolan 60 st
Ons 13 april kl 11 Madenskolan 77 st, Surteskolan 33 st
Tors 14 april kl 9 Garnvindeskolan 63 st, Bohusskolan 33 st
Tors 14 april kl 11 Nödingeskolan 85 st, Himlaskolan 32 st

CHRISTINA TINGSKOG – RELATIV DANSPRODUKTION
Sommarlovet kan verka jättelångt men samtidigt alldeles för kort. 
Varför känns tiden olika ibland? När jag är snabb tycker min kompis att 
jag är långsam. Kan man vara långsam eller snabb på olika sätt?

En dansföreställning som med finurlig nyfikenhet och humor tar upp 
ämnen som hastigheter, fysikens lagar och alltings relativitet. 
Tre dansare tar oss med på en fantasifylld färd i olika hastigheter, 
tidsförlopp och rumsligheter.  

Ca tio minuters publiksamtal ingår i speltiden 45 min.



Åk 3. Museibesök
I årskurs 3 är alla klasser välkomna till Glasbruksmuseet i Surte eller  
Repslagarmuseet i Älvängen på en guidad visning om Ales industri-
historia. 

Glasbruksmuseet
Årskurs 3 på skolorna i Surte, Bohus och Nödinge är välkomna till 
Glasbruksmuseet i Surte för att få på en visning om Ales industri- 
historia. I museets basutställning 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 nedläggning 1978. Tillfälliga utställningar med  
konst, hantverk och annat finns också. Boka på telefon 0303-33 01 06 
eller 0303-24 04 90.

Repslagarmuseet
Årskurs 3 på skolorna i Nol, Alafors, Älvängen och Skepplanda är  
välkomna till Repslagarmuseet i Älvängen 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 repslageriet industrialiserades. Att höra det rytmiska 
dunkandet från remmar och drivlinor, att känna lukten från fibrer och 
trätjära och att ta i fibrer, garn, rep och andra tågvirkesprodukter, det 
är detta som gör besöket på Repslagarmuseet till en levande och min-
nesvärd upplevelse! 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 för-
fattarbesök, arbetar hon som logoped med barns språkutveckling. 
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 in-
spiration och hur man skapar intressanta karaktärer. 

Böcker av Katarina Genar: En hemlig vän 2010, Pensionat Vidablicks 
gåta 2011, Den magiska kappan 2012, Röda spår 2014, Mystiska sko-
lan: Svarta madam 2014, Resa i natten 2014, Snäckan (bilderbok) 
2014, Mystiska skolan: Spökhunden 2015.

Åk 5. Författarbesök: Katarina Genar 
Maxpublik: en klass, totalt 380 elever, 16 framträdanden. 
Lokal: Det lokala biblioteket eller klassrummet. 
Plats och tid meddelas av biblioteket.
 
Mån 1 februari (4 framträdanden/dag) 

Tis 2 februari (4 framträdanden/dag)

Ons 3 februari (4 framträdanden/dag)

Tors 4 februari (4 framträdanden/dag) 
 



KOMODO TRUMMOR & TEATER 
Komodo kastar sig mellan en mängd skruvade karaktärer och sina 
trummor. Humor, flärd och rytmer blandas i en egen mix och ut kom-
mer... KomodoGalan! 
I KomodoGalan koras vinnarna i kategorier som: 100 m virveltrumma, 
bästa pojkband, årets kastanjettspelare, årets siamesiska tvillingar och 
många, många fler. Med på KomodoGalan finns så klart också det som 
hör en gala till: konfereciererna, husbandet och gästartisterna.  
Allt i en glittrande och glamourös inramning! 

Åk 7. Musik: KomodoGalan 
Speltid 45 min, maxpublik 300, totalt 370 elever, 2 fst.
Spelas i Teatern, Ale kulturrum, Nödinge. 
 
Tisdag 31 maj kl 11 Da Vinciskolan 130 st, Bohusskolan 68 st  
Tisdag 31 maj kl 13 Aroseniusskolan128 st, Ahlafors Fria skola 44 st
 



TEATER TAMAUER
Välkommen på en informativ, personlig och humoristisk uppsättning 
om kvinnlig kroppslighet. För pappor och deras döttrar, mammor och 
deras söner, för alla killar, för alla tjejer, för alla som kommer att få, har 
och har haft mens och för de som aldrig kommer att få...

”Blandningen mellan humor och allvar är underbart välavvägd”  
Kulturbloggen.com

Eleverna behöver förberedas på föreställningen och en Lärarhand-
ledning skickas ut innan föreställningen så att inte eleverna kommer 
helt oförberedda till föreställningen. Ett tips från teatergruppen är att 
kopplat in skolsköterskan eller ungdomsmottagningen för att arbeta 
med ämnet före och efter föreställningen.

Åk 9. Teater: Mens  
Speltid 65 min, maxpublik 120, totalt 354 elever, 3 föreställningar. 
Spelas i Teatern, Ale kulturrum, Nödinge. 
 
Måndag 18 april kl 13 Aroseniusskolan 110 st, Alafors Fria 23 st
Tisdag 19 april kl 9  Bohusskolan 65 st, Da Vinci 36 st 
Tisdag 19 april kl 11  Da Vinci 120 st



Utanför det ordinarie kulturprogrammet
Repslagarmuseet
Fri entré för Ale-elever och dessutom många pedagogiska program 
för alla åldrar för de som är intresserade.  Kontakt 0303-74 99 10.
• Basprogram - Barnen får prova på att jobba med lin och linfibrer. Alla 
årskurser. Ca 30 elever. Ca 90 min. Kompisrep 10 kr/st.
• Knopverkstad - Klassen får prova på att slå rep på gamla redskap. Det 
tillverkade repet får klassen behålla. Det kan användas till långhopp-
rep mm. Eleverna får lära sig att göra diverse användbara knopar som 
skotstek, pålstek, råbandsknop mm. Mellan- och högstadiet. Ca 30 
elever. Programmet tar 2 timmar. Materialkostnad: 100 kr/klass.
• Aroseniusrummet, guidad visning - Vi besöker Ivar Arosenius i hans 
”hem” och berättar om hans liv och konst. Alla årskurser. Max 15 elev-
er. Ca 40 min. Gratis.
• Måla som Ivar Arosenius - Barnen får se på filmen Kattresan och titta 
på reproduktioner av Ivar Arosenius. Sedan får de måla med vatten-
färger. Alla årskurser. Max 15 elever. Ca 40 min. Kostnad 10 kr/elev. De 
två Arosenius-aktiviteter kan kombineras. Halva klassen målar medan 
den andra halvan får en guidad visning, och vice versa.

Hålanda hembygdsgård 
Kontakta: Christer Damm 0303-33 84 16, christer.damm@telia.com 
 
Skepplanda hembygdsgård
Kontakta: Sten Olsson 0730-35 33 94, sten.olsson@hotmail.com
 
Starrkärr-Kilanda Hembygdsförening
Kontakta: Inga-Britt Karlbom 0705-35 00 13, ingabritt.karlbom@sv.se 

Skepplanda Hemvärns- och kulturförening
Kontakta: Gunnar Ringholm 0303-33 88 31, ringis@telia.com



Så fungerar Kulturprogrammet!
Alla elever i Ale kommun har rätt till ett basutbud vad gäller kultur i skolan, 
detta följer en bestämd struktur. En Barn- och ungdomskulturgrupp med re-
presentanter från skolorna, Kulturenheten och bibliotek beslutar om kultur-
programmet. Gruppen väljer programpunkter och tar hänsyn till lämplighet 
för olika åldrar och mognad samt tidsmässig planering. 
Detta samlas i ett Kulturprogram som distribueras via:
1. Mail direkt till lärare
2. På ale.se under fliken kultur för skolorna i kommunen
3. Ett antal tryckta broschyrer som skickas direkt till skolor
4. Via Kulturombuden. (Se sista sidan)
När väl planeringen är lagd kan inte läraren eller skolan välja att avstå från ett 
kulturarrangemangen. Eleverna har rätt att ta del av kulturutbudet! Om en 
klass inte dyker upp på arrangemanget är skolan skyldig att ge eleverna en 
likvärdig kulturupplevelse på egen bekostnad. Om det uppstår problem,  
prata med ditt kulturombud. Det mest brukar gå att lösa!

Resebidrag
Man kan söka bidrag för resor till natur- och kulturinstitutioner utanför den 
egna kommunen som omfattas av det regionala arrangörsstödet. Skolan beta-
lar resekostnader upp till 1000 kr per chartrad buss eller 50 % av kostnaden för 
kollektivresa. Resterande kostnad kan betalas av arrangörsstödet om skolans 
ansökan beviljas. Betalar man med Västtrafikkort begär man kvitto av förare/
konduktör. Skolan står själv för hela inträdet till natur- och kulturinstitutionen.

Ansökan
Ansökan görs skriftligt till Barn- och ungdomskulturgruppen. Ansökningarna 
behandlas i turordning allteftersom de kommer in. Vänd dig med din ansökan 
till ditt kulturombud eller till kulturenheten.

Vilka är resmålen man kan får pengar till att besöka?
De finns listade på www.kulturkatalogen.vgregion.se Söker i kulturkatalogen i 
kategorin arrangemangstyp – resmålsbesök.

Hur betalas de beviljade pengarna ut?
När fakturan kommer delar ni upp den på det belopp ni beviljats bidrag för 
och den del er verksamhet ska betala. Attestera er del och skicka sedan faktu-
ran till Susanne Johansson, ekonomiassistent på kultursenheten.



Några vanliga frågor: 
Hur gör vi med maten? 

När elever inte kan äta på ordinarie skola på grund av:
1) Utflykt, friluftsdag, studiedag etc.
2) Aktivitet förlagd till annan skola i kommunen.

Förslag på åtgärd:
1) Avbeställning sker på ordinarie skola minst 14 dagar i förväg.
Två alternativ erbjuds att ta med sig. 
2 st korv och bröd/elev alternativt 2 st polarklämma/elev + frukt och 
dryck. Sker inte avbeställning inom 14 dagar faktureras skolan denna 
kostnad.

2) Avbeställning sker på ordinarie skola minst tre veckor i förväg.
a) Ansvarig skolmåltidspersonal på ordinarie skola ringer skolan där  
 annan aktivitet ska ske och meddelar antal ätande som kommer.
b) Ansvarig skolmåltidspersonal på ordinarie skola avbeställer på  
 Ale matservice/Alegrytan.
c) Ansvarig skolmåltidspersonal på mottagande skola kollar upp   
 vilka specialkoster som önskas (namn och klass).
d) Ansvarig chef på mottagande skola gör internfakturering till  
 ordinarie skola.

Beslutat av Ledningsgruppen Service Ale 2012-08-20

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



Detta kulturprogram för barn och unga är resultatet av en överrens-
kommelse mellan Barn- och utbildningsnämnden och Kultur- och 
fritidsnämnden i syfte att ge eleverna Ale kommun en så bred och 
kvalitativ kulturupplevelse som möjligt under sin skoltid.  
 
Administrationen sköts av kulturenheten och planering sker i en 
Barn- och ungdomskulturgrupp bestående av lärarrepresentanter. 
För mer information se www.ale.se/uppleva och göra/för skolorna i 
Ale kommun eller kontakta Sofie Rittfeldt sofie.rittfeldt@ale.se

KULTUROMBUD:  
Ahlafors fria skola - Pia Ekelund
Alboskolan - Pascual Fortea
Aroseniusskolan - Yanka Vestberg
Bohusskolan - Anita von Porat 
Da Vinci - Erik Söderlund
Garnvindeskolan - Elsie Svensson
Kyrkbyskolan - Peter Eriksson
Madenskolan - Helene Westerström 
Nolskolan - Victoria Johnsson 
Nödingeskolan - Ellinor Mattsson
Surteskolan - Max Hjorton
Älvängenskolan - Ulla Palmgren 
Ale bibliotek - Sara Dahl 
Kulturenheten - Sofie Pheiffer Rittfeldt
OBS! ”Skapande skola” är fristående från detta Kulturprogram.  
Skapande skola är regeringens satsning på samverkan mellan skolan  
och kulturlivet och administreras av en särskild Skapande skola-grupp. 


