LIVSVIKTIGT – en regional fortbildningsdag för förskolan!

UTTRYCK!

– barns rätt att uttrycka sig genom kultur
TORSDAG 12 NOV 8.30–15.00 • HÄSSLEHOLM KULTURHUS
8.30 Incheckning och kaffe
Teckenspråkstolk kommer att finnas med under förmiddagen.
9.00–9.50 Blå salongen

Seminarie med Josette Bushell-Mingo: Nothing is ever silent!

Josette Bushell-Mingo

”Folk missförstår tystnad! Tyst teater har lärt mig vad det verkligen innebär att lyssna
på någon och att se någon.” Josette Bushell- Mingo är konstnärlig ledare för Riksteaterns Tyst Teater - ett center för scenkonst på teckenspråk och lyfter här värdet av
scenkonst som uttrycksmedel. Att kunna läsa av andra människors signaler och hitta
vägar för att uttrycka sig själv och sina känslor. Finns det ett universellt språk? Hur
kan vi i förskolans värld få verktyg och tips av de erfarenheter som gjorts inom Tyst
Teater?

9.50-10.00 Blå salongen

Introduktion/presentation med scenkonstgruppen Kollaborativet
Medverkande från Kollaborativet är: Lisbeth Hagerman, Elin Kattler, Astrid Hemer
Nordenhake, Dana Lötberg, Erik Rask, Charlotte Elm Ravn och Ellen Spens.

10.00-10.30 Röda salongen

Kollaborativet visar föreställningen: ”… när vi lyser för varandra …”
Kollaborativet

Projektet ”… när vi lyser för varandra…” är scenkonst för de yngsta i teckenspråkets
universum. En sinnlig, omslutande och nära upplevelse där kroppen får möta ljusspel, ljudvibrationer och en levande scenografi. Föreställningen har arbetats fram i
samarbete med teckenspråkiga barn och pedagoger på Motettens förskola och riktar
sig till alla barn mellan 1-3 år.

Paus

10.30-10.50

10.50 -11.45 Samtal

kring projektet ” … när vi lyser för varandra…”

Med scenkonstgruppen Kollaborativet och förskolan Motetten, medverkande pedagoger: Jeanette Möller och Linn Olsson
Lisa Hallberg

11.45–12.00

Sammanfattning med Riksteatern Skåne och Musik i Syd

12.00–13.00

LUNCH

13.00 Blå salongen

Introduktion till ”Varför dans, rytmik och drama i förskolan”.
13.10–15.10

Workshops och praktiska exempel utifrån temat uttryck inom
områdena dans, drama och rytmik i förskolan.
Ann-Krestin Vernersson

Möt tre erfarna pedagoger och prova på, fråga och diskutera!
Medverkande: Lisa Hallberg – dramapedagog, Musikhögskolan i Malmö, Ann-Krestin
Vernersson, Professor i rytmik, Musikhögskolan i Malmö och Simone Höckner – danspedagog, Kulturskolan i Lund

15.10 -15.25

Avslut och information kring projekt inom områdena scenkonst
och musik i förskolan!
15.30 KAFFE

på vägen ut

Simone Höckner

> Anmälan senast 5 nov till: anna.karlsson@musikisyd.se
> Deltagande är kostnadsfritt. Lunch sker på egen hand.
Livsviktigt arrangeras av Unga Musik i Syd/Utvecklingscentrum i samarbete med Riksteatern Skåne som ingår i nätverket UKNO,
UngKulturNordOst med Hässleholm, Kristianstad, Osby och Bromölla.

