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Inledning - Barns rätt till kultur 

 
 

Genom Kultur i skolan- programmet ger Köpings kommun alla barn i förskolan samt 

elever från förskoleklass till årskurs 9, minst en kulturupplevelse per år. Här får de 

möjlighet att besöka en teater, gå på bio, uppleva dans och musik. Föreställningarna är 

obligatoriska och ingår som en del i undervisningen. Det här programmet innehåller en 

sammanställning av kulturupplevelser i skolan för höstterminen 2019. 

 
Barns rätt till kultur genomsyrar flera av barnkonventionens 54 artiklar. Allra tydligast 

framgår det kanske i artikel 31, som ger barnet ”rätt att fritt delta i det kulturella och 

konstnärliga livet” och slår fast att alla barn ska ha samma tillgång till kulturell och 

konstnärlig   verksamhet.   https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barn- 

konventionen/konventionstexten/ (2017-07-10) 

Det ingår också i skolans uppdrag att se till att elever får arbeta med och ta del av olika 

estetiska uttryckssätt, något som tillgodoses av lärarna i bild, slöjd, dans-, teaterpedago- 

ger. Som ett komplement till skolans kvalitativa arbete söker Köpings kommun Skapan- 

de skola-bidrag en gång om året från Kulturrådet. Statsbidraget ger skolorna ytterligare 

möjligheter att arbeta med professionella kulturaktörer och upptäcka nya uttrycksfor- 

mer. Information om Kultur i skolan samt Skapande skola finns på kommunens webb- 

plats:      https://koping.se/barn-och-utbildning/grundskola/kultur-i-skolan.html 

 
Utöver det finns det möjlighet att ta del av lokala erbjudanden från kultur- och fritidsför- 

valtningen. Några exempel på vad biblioteken, utställningshallen och Köpings museum 

erbjuder förskolor och skolor under våren finns i slutet av detta program. 

 
Väl mött på höstterminens kulturupplevelser! 

 
Rose-Marie Fasth och Emeli Dennbrink 

Barn- och ungdomsenheten 

 

 

 
© Köpings kommun 

Programmet finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se 

http://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barn-
http://www.koping.se/
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Djungelskoj med 

Smultron och sång! 

Musikshow med djuriskt roliga djung- 

ellåtar! Tillsammans ger vi oss ut på ett 

spännande djungeläventyr. Med roli-  

ga sånger, smittande rytmer, dans och 

rörelse gestaltar vi apan, orangutangen, 

lejonet, leoparden, zebran, papegojan 

och många andra djungeldjur. Smultron 

& Sång roar och aktiverar barnen på sitt 

unika sätt. 

 
Medverkande: Bosse Sjöbom och Jeanet- 

te Lindgren. 

 

 
 

OBS! Föreställningen ges för barn födda 2016 
 

 

Datum Tid Plats Förskola Antal elever 

19 september 09.00 Ullvigården Blåmesen 6 

Trollsländan 18 

Bofinken 15 

Ullvigården 18 

Fågelvägen 4 

Sagostugan 19 
 

 Lingonet 8 Totalt: 84 

19 september 11.00 Hanna Björne- Bergtorpet 2  
  mosalen, Kolsva Koltrasten 12  
  bibliotek Malma 3  
   Odensvi 9  
   Skogsbacken 8  
   Myran, Åsby 5 Totalt: 39 

   
Kompassen 14 

 

20 september 09.00 Kulturskolan, Lärkan 11  
  Folkets park Lövsångaren 13  
   Skogsborgens förskola 37  
   Paletten 8 Totalt: 83 

   
Benjamin 7 

 

20 september 10.15 Kulturskolan, Fyrklövern 18  
  Folkets park Svalan 21  
   Blåklockan 22  
   Tallbacken 18 Totalt: 86 

FÖRSKOLAN, barn födda 2016 

Plats: Kulturskolan, Folkets park , Köping, 

Ullvigårdens gymnastiksal, Köping 

Biblioteket i Kolsva 

Speltid: 30 minuter 
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Musik för småtroll - Trollkonsert för förskoleklasserna 

Vi hälsar alla förskoleklasser välkomna att 

delta i årets Trollkonsert på Kulturskolan. 

Barnen får följa med trollen på ett musika- 

liskt äventyr med sång, dans och ramsor 

Vill ni ha texter och musik kan ni höra av 

er till: Marie.SellingAchren@koping.se 

 
 

 

Datum Tid Skolor Antal elever 

7 november 

 

 

 
7 november 

 

 

 
8 november 

 

 
8 november 

9.00 

 

 

10.30 

 

 

09.00 

 
 

12.00 

Malmaskolan 61 
Munktorpsskolan 17 

Himmeta skola 2 

Skogsbrynsskolan 79 
Skogsbrynsskolans särskola x 

Träningsskolan x 

Nyckelbergsskolan 67 

Elundskolan 33 

Sankt Olovsskolan 65 

Odensvi skola 6 

 

 

 

 
 

FÖRSKOLEKLASS 

Plats: Kulturskolan, Folkets park 

Speltid: 40 minuter 

mailto:Marie.SellingAchren@koping.se
mailto:Marie.SellingAchren@koping.se


6  

 

 
 

 

 
 

Skolbio: Trollvinter i Mumindalen 
Mumintrollen är tillbaka 

 

Det är vinter i Mumindalen, men Mumintrollet 

vill inte gå i ide, han vill undersöka vintern. Snart 

upptäcker han att märkliga varelser går omkring i 

den midvintermörka snön och verkar vänta på en 

märklig och efterlängtad gäst. Gästen kallas för 

Julen och ivriga får Mumintrollen lära sig allt om 

den fantastiska juletiden. 

 

Mumintrollen, skapade av finska Tove Jans- 

son, älskas av barn och vuxna från hela världen. 

Trollvinter i Mumindalen är en animerad film som 

skapats helt i den klassiska andan. Baserad på Tove 

Janssons böcker har filmen skapats utifrån gamla 

hederliga filmklipp från stop-motion-produktioner- 

na som blev kända på 1980-talet av Jupiter Film 

och Film Polski. 

 

Filmen visas i samarbete med Finskt förvaltnings- 

område och i samband med Finlands självständig- 

hetsdag 6 december. 

 

Svenska röster: Stellan Skarsgård, Bill Skarsgård, 

Stina Ekblad och Alicia Vikander. 

Sverigepremiär: Vintern 2017 

 
 

 

Datum 

5 december 

Tid 

09.00 

Plats 

Salong 1 

Skola 

Skogsbrynsskolan 

Antal elever 

77 elever + personal 

   St Olovsskolan 65 elever + personal 

6 december 09.00 Salong 1 Nyckelbergsskolan 

Malmaskolan 

Odensvi skola 

67 elever + personal 

61 elever + personal 

6 elever + personal 

  
Salong 2 Elundskolan 

Munktorpsskolan 

Himmeta skola 

Grundsärskolan, 

33 elever + personal 

17 elever + personal 

2 elever + personal 

8 elever + personal 

   Skogsbrynsskolan  

FÖRSKOLEKLASS 

Plats: Biograf Royal 

Tid: Ca 80 minuter 
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Klösiga katters klubb 
En svängig kattpjäs med Mittiprickteatern 

 

Kattja, Kattniss och Kattmandu har en klubb: 

Klösiga katters klubb. De löser mysterier, räddar 

borttappade kattungar, spionerar på skummisar. 

Allt sånt som det behövs riviga katter för att fixa. 

Men nya katter flyttar in i området! Deras område! 

Vad vill de? 

Kattja, Kattniss och Kattmandu samlar sig för 

attack! Riva, klösa, fräsa, slåss! Skrämma bort! 

Jaga iväg! 

Eller kan det vara bra att vara fler? Kan de nya till- 

föra något? Vad händer om de frågar om de andra 

vill vara med…? 

 

På scenen: Henrik Gustafsson, Lennart Gustafsson 

och Eva Welinder 

 

 
 

Datum Tid Skola Antal elever 

25 november 

 

 

 
26 november 

 

 

 

 

 

 

 
27 november 

10.00 

 
12.00 

 
10.00 

 

 

 

 

 
12.00 

 
09.30 

Nibbleskolan 

St Olovsskolan 

Elund  

Munktorp 

Himmeta 

Grundsärskolan, 

Skogsbrynsskolan 

Nyckelbergsskolan 

Odensvi skola 

Malmaskolan 

61 elever + personal 

63 elever + personal 

26 elever + personal 

24 elever + personal 

11 elever + personal 

 

x elever+ personal 

61 elever + personal 

11 elever + personal 

55 elever + personal 

Årskurs 1 

Plats: Smedjan 

Tid: Ca 30 minuter 
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När King Kong spelar ping pong - Musikteater med Bära Båten 

En jorden-runt-resa med poesi, musikalitet och spontandans 

Har du hört talas om när Kingkong skulle spela 

pingpong? Då kan det gå vilt till! Hur låter det när 

Tarzan klagar för älsklingsbabianen? Hur gick  

det för Amanda när hon fick en baby? Och varför 

ringer greve Dracula mitt i natten? 

Allt detta och mer därtill får ni reda på när trion 

Bära Båten kommer på musikaliskt besök med sin 

jättestora bok! 

 

Boken När Kingkong spelar pingpong är en 

samling dikter för barn skrivna av Olles farbror 

etnologen Bengt af Klintberg, med illustrationer 

av Olles faster, formgivaren Gunilla Axén. Boken 

finns med på scenen i storformat. Föreställningen 

är en musikteater där fokus ligger på musiken. 

 

Medverkande: Bära Båten består av Olle af Klint- 

berg, Sara af Klintberg och Per Hjalmarsson 

 
 

Datum Tid Skola Antal elever 

16 september 

 

 

 

 

 

 
17 september 

09.00 

 

 

 
10.15 

 

 
09.00 

 

 
10.15 

Malmaskolan 

Odensvi skola 

Himmeta skola 

 

Nyckelbergsskolan 
Elundskolan 

 

Nibbleskolan 
Munktorpsskolan 

 

S:t Olovsskolan 
Grundsärskolan, 
Skogsbrynsskolan 

61 elever + personal 

9 elever + personal 

4 elever + personal 

 

54 elever + personal 

34 elever + personal 

 

66 elever + personal 

27 elever + personal 

 

68 elever + personal 

x elever + personal 

Årskurs 2 

Plats: Kulturskolan, Folkets park 

Tid: Ca 45 minuter 
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Gycklarens vikingasaga 
Spännande om pojken som får följa med på vikingafärd 

 

Gycklarens Vikingasaga är en spännande saga om 

pojken som får följa med på vikingafärd i Österled. 

Där träffar han både trälhandlare och asagudar. 

Föreställningen tar form med ord, rörelse, gycklar- 

konster och autentisk rekvisita. 

Med nära publikkontakt och mycket skratt har 

denna föreställning gjort succé runt om på sko- 

lor i Sverige över fyra år. Föreställningen passar 

utmärkt som ett komplement för att levandegöra 

den ordinarie historieundervisningen men fungerar 

även som ett fristående skådespel. Innan föreställ- 

ningen skickas ett studiematerial ut som lärare och 

pedagoger kan jobba vidare med efteråt. 

 

Medverkande: Martin Gerhardsson 

 
 

 
 

Datum Tid Skola Antal elever 

15 oktober 

 

 

 

 

 

 

 
16 oktober 

10.00 

 

 
12.30 

 

 

 
10.00 

 

 

 

 
12.30 

Munktorpsskolan 

Malmaskolan 

 

Nibbleskolan 

Grundsärskolan, 

Skogsbrynsskolan 

 

Munktorp åk 2 

Odensvi skola 

Himmeta skola 

St Olovsskolan 

 

Nyckelbergsskolan 

Elundskolan 

25 elever + personal 
54 elever + personal 

 

62 elever + personal 
x elever + personal 

 
 

27 elever + pers 
8 elever+ personal 
5 elever + personal 
60 elever + personal 

 

52 elever + personal 
40 elever + personal 

Årskurs 3 

Plats: Kulturskolan, Folkets park 

Tid: Ca 30 minuter 
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Skolbiovalet! 
Alla elever i åk 4 röstar fram 

sin gemensamma favoritfilm! 

Tre filmalternativ kommer att presenteras för 

eleverna i klassrummet - som sedan röstar på 

det alternativ de helst vill se på skolbio.   

Alla skolor lämnar sedan in sitt resultat som 

sammanställs för hela kommunen. 

Vilken film det blir som visas får alltså elever- 

na själva bestämma genom att rösta! 

Skolbiovalet genomförs för elever i årskurs 4. 

 
Eleverna får öva sig i praktisk demokrati och 

får därmed inflytande över vilken skolbiofilm 

de får se inom Kultur i skolan! 

 

 
 

Så här går Skolbiovalet till... 

1. Klasserna i årskurs 4 utser två elevvalför- 

rättare i varje klass. 

2. Valförrättarna utbildas (kom överens med 

Emelie om när utbildning ska ske). 

3. Val sker i varje klass, förslagsvis under 

Barnkonventionsveckan – vecka 43. Valför- 

rättarna håller i valet. 

• Val: tre olika filmtrailers visas upp i klass- 

rummet. Eleverna lägger sin röst på en av 

filmerna. Valresultaten för varje skola rappor- 

teras in till Emeli senast fredag 25 oktober. 

Emeli sammanställer slutresultatet. 

4. Filmen som får flest röster från Köpings 

4:e-klassare visas som Skolbio v.47! 

 

 

 

 

 

 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll  
Resultat för skolbiovalet i årskurs 4 hösten 2018 

Det vinnande bidraget blev....... 
 

 

... Peter och draken Elliot! 
299 elever i åk 4 röstade. Så här fördelades alla röster: 

Peter och draken Elliot: 155 röster 

Elina - som om jag inte fanns: 120 röster 

Agatha granndetektiven: 24 röster 

 
Datum: 21-22 november Plats: Biograf Royal  Speltid: ca 80-90 minuter 

 

Onsdag 21 nov    Kl 09.00   Salong 1 Nyckelbergsskolan, Malmaskolan, Munktorps- 
skolan, särskolan Skogsbrynskolan 

Salong 2 S:t Olovsskolan 

 
Torsdag 22 nov    Kl 09.00   Salong 1 Nibbleskolan, Elundskolan, Odensvi skola 

Salong 2 Särskolan Alpha, särskolan Skogsbrynskolan 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll  
Framröstad. Förra årets vinnare blev Peter och dra- 

ken Elliot. I år röstar eleverna på nya filmer. 

 

 
 

 

Datum Tid Salong Skola Antal elever 

20 november 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 november 

09.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.00 

Salong 1 

 

 

 

 

Salong 2 

 

 

 
Salong 1 

 

 

Salong 2 

Munktorp 

Odensvi 

Malma 

Himmeta 

Elund 

Grundsärskolan, 

Skogsbrynsskolan 

samt Scheeleskolan 

 

Nyckelbergsskolan  
S:t Olovsskolan   
 

Nibbleskolan 

21 elever + personal 

6 elever + personal 

48 elever + personal 

3 elever + personal 

25 elever + personal  

24 elever + personal 

 

 

 

63 elever + pers 

74 elever + pers 

 

61 elever + pers 

 

Årskurs 4 

 
Boka tid då Emeli Dennbrink kommer 

till er skola och utbildar valförrättarna 

under vecka 40 och 41. Kontakt: emeli. 

dennbrink@koping.se eller 0221-25932. 

Förslagsvis genomförs själva valet i klas- 

serna under vecka 43, då det är barnkon- 

ventionsvecka i Köpings kommun. 

mailto:dennbrink@koping.se
mailto:dennbrink@koping.se
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Gycklarens vikingasaga 
Spännande om pojken som får följa med på vikingafärd 

 

Gycklarens Vikingasaga är en spännande saga om 

pojken som får följa med på vikingafärd i Österled. 

Där träffar han både trälhandlare och asagudar. 

Föreställningen tar form med ord, rörelse, gycklar- 

konster och autentisk rekvisita. 

Med nära publikkontakt och mycket skratt har 

denna föreställning gjort succé runt om på skolor i 

Sverige över fyra år. 

Föreställningen passar utmärkt som ett komple- 

ment för att levandegöra den ordinarie historie- 

undervisningen. Innan föreställningen skickas ett 

studiematerial ut som lärare och pedagoger kan 

jobba vidare med efteråt. 

 

Medverkande: Martin Gerhardsson 

 
 

 

Datum Tid Skola Antal elever 
 

17 oktober 

 

 

 

 

 

 
18 oktober 

10.00 

 

 
12.30 

 

 

 
10.00 

 

 
12.30 

Munktorpsskolan 

Malmaskolan 

 

Nibbleskolan 

Grundsärskolan, 

Scheeleskolan 

 

Odensvi skola 

St Olovsskolan 

 

Nyckelbergsskolan 

Elundskolan 

22 elever + personal 
60 elever + personal 

 

74 elever + personal 
13 elever + personal 

 
 

11+8 elever + pers 
62 elever + personal 

 

48 elever + personal 
44 elever + personal 

 
 

Årskurs 5 

Plats: Kulturskolan, Folkets park 

Tid: Ca 30 minuter 
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Vardagsliv och drömmar från 15 länder 

Tankeväckande jorden-runt resa ur barnens perspektiv 

I filmen I Am Eleven träffar vi elvaåringar i femton 

länder och får ta del av deras funderingar kring 

livet och framtiden. Barnens livssituationer och 

drömmar skiljer sig åt, men det finns också förvå- 

nande likheter och en känsla av samhörighet. 

Filmen tar oss med på en resa från det egna jaget, 

till andra sidan jordklotet och tillbaka. Regissören 

Genevieve Baily åkte jorden runt för att intervjua 

elvaåringar i sex år. Innan filmen är slut har några 

av barnen hunnit fylla både 12, 13 och 14. Ha en 

trevlig färd! 

 

Regi: Genevieve Bailey 

Foto: Genevieve Bailey och Henrik Nordström 

Produktionsland: Australien 2013 

Talat språk: Berbiska, Bulgariska, Engelska, 

Franska, Hindi, Japanska, Malayalam, Svenska, 

Thailändska med mera 

 
 

 

 

Datum Tid Salong Skola Antal elever 

7 oktober 

 

 

 

 

 

 
8 oktober 

09.00 

 

 

 

 

 

 
09.00 

Salong 1 

 

 

Salong 2 

 
 

Salong 1 

Malmaskolan 

Nibbleskolan 

Munktorpsskolan 

 
Nyckelbergsskolan 

Odensvi skola 

 
S:t Olovsskolan 

Elundskolan 

Grundsärskolan, Scheele 

54 elever + personal 

62 elever + personal 

20 elever + personal 

 
44 elever + personal 

6 elever + personal 

 
84 elever + personal 

44 elever + personal 

8 elever + personal 

Årskurs 6 

Plats: Biografen Royal 

Tid: 93 minuter 
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Bust da Breakz ll 

Beatbox-, breakdance- & streetdanceföreställning 
 

Efter många års succé med Bust Da Breakz fortsät- 

ter Freestyle Phanatix turnerandet med en uppdate- 

rad urban street föreställning där dansarna utmanar 

den manliga dominansen inom breakdance med 

ett sällan sett kvinnligt motspel. Två av Freestyle 

Phanatix kvinnliga dansare presenterar sin egen 

personliga dansgenre och visar all sin professiona- 

litet i samspelet med de manliga medverkande. 

 

Bust Da Breakz är en kraftprestation, som fyller 

40 andlösa minuter, vari sex dansare ger allt för 

att göra nyskapande moves som utmanar de andra, 

men också sig själva, för att visa publiken sin 

styrka och precision. Dansarnas motoriska styrka 

står samman med en Human Beatboxer i världs- 

klass som med 100% mänskliga ljud genomsyrar 

föreställningen med beats, loops och finess. 

 

Iscensättning & Koreografi: Freestyle Phanatix 

Medverkande: Sex dansare och en Human Beat- 

boxer 

 
 

 

 

Datum Tid Skola Antal elever 
 

17 september 10.00 Malmaskolan 

Scheeleskolan 

Karlbergsskolan 

64 elever + personal 

116 + personal 

137 elever + personal 
 

* Aulan har 400 sittplatser. Scheeleskolans grundsärskola kan välja om de vill gå 

på föreställningen kl 10.00 (åk 7) eller 13.00 (åk 9). Kontakta Emelie om tid. 

Årskurs 7 

Plats: Ullvigymnasiets aula 

Tid: 40 minuter 
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Författarbesök - Arkad Asaad 
 

Självbiografiskt om kärlek, svek och rätten att välja sitt liv 
 

Arkan Asaad har skrivit boken Stjärnlösa 
nätter (2011) - en roman om hur de sega 
banden mellan fäder och söner, tvinnade 
av nedärvda idéer om respekt och plikt 
mot familjen, kolliderar med en ung 
mans självklara rätt att själv välja sitt liv. 
Berättelsen om Amàr ger läsaren inblick i 
en för de flesta okänd värld. 

 

Uppföljaren och Arkans andra roman: 
Blod rödare än rött (2014), har han skrivit 
i samarbete med sin far. En historia som 
skildrar hans fars flykt från Irak, under 
kriget mellan Iran och Irak. 

 

Under denna föreläsning berättar Arkan 
om sitt författarskap, de historier han 
skildrar i sina böcker och om hur vi skall 
utveckla det nya kulturella Sverige. Några 
ämnen som berörs är bortgifte, segrega- 
tion, och rädslan för det okända. 

 

 
 
 

 

 

Datum Tid Skola Antal elever 

17 oktober 10.00 Malmaskolan 

Scheeleskolan 

Karlbergsskolan 

Scheeleskolans 

grundsärskola 

77 elever + personal 

120 elever+ personal 

138 elever + personal 

x elever + personal 

 

 

*Karlbergsskolan går med åk 9 istället för åk 8. 

Årskurs 8 

Plats: Ullvigymnasiets aula 

Tid: 60 minuter 
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En musikalisk föreläsning om språk 
Spegelbild är en musikalisk föreläsning om språk 

och kultur med hjälp av rapmusik. Jesse´s egna 

låtar från olika perioder i livet blandas med egna 

sanna berättelser i form av dialoger och nyskapade 

låtar om hur det varit under olika delar av hans liv. 

 

Jesse Piisinen föddes i Kuopio Finland men flytta- 

de till Umeå i Sverige som 2 åring. Till en början 

användes endast finska hemma och Jesse hade inga 

problem med att kommunicera med sin far eller 

andra släktingar som bodde kvar i Finland. Medan 

de flesta andra finskspråkiga barnen gick på en 

finsk skola eller dagis valde Jesse´s mamma att 

sätta honom direkt på ett svenskt dagis för att 

enklare anpassa sig till Sverige och det svenska 

språket. Det skulle visa sig bli ett problem i 

framtiden. 

Idag har Jesse släppt musik i både Sverige och 

Finland turnerat i båda länderna med sammanlagt 

med ca 300 spelningar dom senaste 10 åren. De 

senaste 2 åren har jag varit nominerad i topp 3 som 

årets unga Sverigefinne och varit en viktig 

ambassadör för unga sverigefinnar i både Sverige 

och Finland. 

 

I föreställningen Spegelbilder får man följa Jesse´s 

resa från en ung förvirrad tonåring till platsen där 

han står idag som aktiv artist och kulturarbetare 

med språk i fokus i både Sverige och Finland. 

 

Föreläsningen ges i samarbete med Finska förvalt- 

ningsområdet. 

 

Medverkande: Jesse P och Aslan 

 
 

Datum Tid Skola Antal elever 

23 oktober 10.00 Malmaskolan 

Scheeleskolan 

Karlbergsskolan 

Scheeleskolans 

grundsärskola 

77 elever + personal 

129 + personal 

137 elever + personal 

x elever + personal 

Årskurs 8 

Plats: Ullvigymnasiets aula 

Tid: 45 minuter 
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Bust da Breakz ll 

Beatbox-, breakdance- & streetdanceföreställning 

Efter många års succé med Bust Da Breakz fortsät- 

ter Freestyle Phanatix turnerandet med en uppdate- 

rad urban street föreställning där dansarna utmanar 

den manliga dominansen inom breakdance med 

ett sällan sett kvinnligt motspel. Två av Freestyle 

Phanatix kvinnliga dansare presenterar sin egen 

personliga dansgenre och visar all sin professiona- 

litet i samspelet med de manliga medverkande. 

 

Bust Da Breakz är en kraftprestation, som fyller 

40 andlösa minuter, vari sex dansare ger allt för 

att göra nyskapande moves som utmanar de andra, 

men också sig själva, för att visa publiken sin 

styrka och precision. Dansarnas motoriska styrka 

står samman med en Human Beatboxer i världs- 

klass som med 100% mänskliga ljud genomsyrar 

föreställningen med beats, loops och finess. 

 

Iscensättning & Koreografi: Freestyle Phanatix 

Medverkande: Sex dansare och en Human Beat- 

boxer 

 
 

 

 

Datum Tid Skola Antal elever 
 

17 september 13.00 Malmaskolan 

Scheeleskolan 

Karlbergsskolan 

70 elever + personal 

100 + personal 

138 elever + personal 
 

* Aulan har 400 sittplatser. Scheeleskolans grundsärskola kan välja om de vill gå 

på föreställningen kl 10.00 (åk 7) eller 13.00 (åk 9). Kontakta Emelie om tid. 
 

 

Årskurs 9 

Plats: Ullvigymnasiets aula 

Tid: 40 minuter 
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Här presenteras olika verksamheter inom förvaltningen för kultur och folkhälsa som erbjuder ett 

utbud av aktiviteter som skolor och skolornas elever kan ta del utav. 

 

 

Köpings stadsbibliotek och Kolsva bibliotek 
 

 
 

  
 

lBiblioteksskola för förskoleklasser. Barnen 

får eget lånekort. Vi leker och ger en introduk- 

tion av biblioteket. 

lBokprat. Beställ tid några veckor i förväg. 

Vi presenterar böcker och lockar till läsning. 

Barnen får samtidigt lån en bok. 

lVi skickar ut lovprogram att spridas i sko- 

lan. 

lBeställ gärna Temalådor, Temaväskor eller 

Språkpåsar för förskolan. 

lFöräldramöten/personalmöten. Vi berättar 

om vikten av läsning och ger boktips. 

lBoka in en tid i Skogens rum, vårt nya rum 

för läsaktiviteter. 

lBokbussen kommer under hösten till skolor- 

na ca 3-4 gånger /termin (måndag eller torsdag) 

till förskolorna 4 gånger/termin (fredagar). Se 

vår hemsida eller kontakta Alexandra Eliasson 

Faxén. 

lBiblioteksskola för förskoleklasser. Barnen 

får eget lånekort, vi leker och ger en introduk- 

tion av biblioteket. 

• Bokprat. Beställ tid några veckor i förväg. Vi 

presenterar böcker och lockar till läsning. Bar- 

nen får samtidigt får låna sin egen bok. 

• Vi skickar ut lovprogram. 

• Beställ gärna Temalådor, eller Temaväskor 

från oss. 

• Vi kan hjälpa till med böcker på andra språk. 

• Vi har språkpåsar att låna ut till förskolan. 

• Vi sammanställer boklådor med 25 böcker per 

låda anpassad efter åldrar och/eller tema. 
 

 

Kontakt Köping: 
helena.lindstrom@koping.se 
maria.karlsson@koping.se 
alexandra.eliassonfaxen@koping.se 
(Bokbussen) 
Kontakt Kolsva: 
biblioteket.kolsva@koping.se 

Erbjudanden från förvaltningen för kultur och folkhälsa — Köping och Kolsva bibliotek 

KÖPING KOLSVA 

mailto:helena.lindstrom@koping.se
mailto:maria.karlsson@koping.se
mailto:alexandra.eliassonfaxen@koping.se
mailto:biblioteket.kolsva@koping.se
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Köpings museum 
Ett urval av våra erbjudanden under hösten 2019... 

Sagor och sägner från Köping med omnejd 
Nyckelbergsdraken, Ströbohög, fornborgar, museets kanoner med mera. 

 

Forntiden 
Sten- och bronsålder, järnålder och vikingatid. 

 

Gammeldags skollektion 
Upplev en skollektion från tiden kring år 1900. 

 

Köpings industrihistoria 
Köpings historia 1850-1970. 

 

Löftenas Köping 
Hör om alla de människor som flyttat till Köping genom århundraden. 

 

Scheele – en av syrets upptäckare 
Vem var kemisten och apotekaren Scheele? Testa sedan era kunskaper i tävling. 

 

Scheele laborerar 
Bjud in 1700-tals kemisten till er kemilektion. Han visar delar av sina experiment. 
(Från åk 6) 

 

Läkekonstens historia 
Sjukdomars och mediciners historia. 

 

Gå gärna in på museets hemsida för att se uppdateringar av vårt skolprogram! 
 

 

För mer information och bokning: 
Sara Damsgaard, antikvarie/museipedagog 
Tfn: 0221-253 87, e-post: sara.damsgaard@koping.se 
Hemsida: https://koping.se/uppleva-och-gora/sevardheter-och-kultur/muse- 
er-i-koping/kopings-museum.html 
Facebook: https://www.facebook.com/kopingsmuseum?ref=hl 

 
 

Erbjudanden från förvaltningen för kultur och folkhälsa — Köpings museum 

mailto:sara.damsgaard@koping.se
http://www.facebook.com/kopingsmuseum?ref=hl
http://www.facebook.com/kopingsmuseum?ref=hl
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Christina Måneskiöld, papper art, grafik, 
måleri. Arrangör: Kultur & folkhälsa 

 
 

23/8 – 
12/9 

Anette Vester, 
måleri. 
Arrangör: 
Kultur & 
folkhälsa 

5/10 – 24/10 

Monica Björck- 
ebaum Träff, 
måleri. 
Arrangör: 
Köpings 
konstförening 

 
 

26/10 – 21/11 

Amatör- 
utställning 
Arrangör: Kultur 
& folkhälsa 

 
 
 
 
 

 
14/9 – 3/10 

Thomas Ljungqvist, 

fotoutställning 

Arrangör: 

Kultur & folkhälsa 

23/11 – 19/12 
Elin Källman, 
måleri. 
Arrangör: 
Köpings 
konstförening 

 

Boka en presentation i utställningshallen 
Torsdagar mellan klockan 09.00 – 10.00 

har skolor möjlighet att boka en kort 

presentation av den aktuella utställningen 

av kultursekreterare Teresa Binbach. Där 

presenteras konstnären samt vilka material 

konstnären använt. 

Höstens program i utställningshallen pre- 

senteras i evenemangskalendern på kom- 

munens hemsida www.koping.se. 

För frågor om kommande utställningar 

samt bokningar, kontakta kultursekreterare 

Teresa Binbach. 

Kontakt: 
teresa.binbach@koping.se 
0221-25652 

 

Öppettider i Utställningshallen: 
Måndag-fredag 10.00-17.00 
(lunchstängt 12.00-13.00). 
Plats för utställningarna är: 
Utställningshallen, Barnhemsgatan 2 
731 85 Köping 

 
 

Erbjudanden från förvaltningen för kultur och folkhälsa — Utställningshallen 

6/7 – 22/8 

http://www.koping.se/
mailto:teresa.binbach@koping.se
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Gör ett filmprojekt med Kulturskolan 
- anpassas efter teman och önskemål 

 

Kulturskolan utvecklar under kommande läsår den film- 

pedagogiska verksamheten, med bland annat skapandet 

av en ny film och teaterstudio i Folkets Park. Syftet med 

satsningen är att möjliggöra för barn och unga i kommu- 

nen att själva kunna uttrycka sig med rörliga bilder, samt 

att stärka möjligheten till att fördjupa sina kunskaper om 

film. 

 

Filmstudion kommer att inrymma bland annat greens- 

creen, sminkloge, kostymförråd och en mindre teaterscen, 

vilket möjliggör teater och filmundervisning i våra samar- 

beten med grundskolan, exempelvis vid elevens val eller 

olika temaarbeten. 

 

Det finns möjlighet för grundskolorna att söka ”Skapan- 

de skola” medel för att genomföra olika filmprojekt, till 

exempel för att kunna få stöd i undervisningen av en pro- 

fessionell filmskapare. Detta har Kulturskolan erfarenhet 

av och kan stötta lärare att utveckla projekten ytterligare i 

samverkan med kulturpedagog Lena With. 

 

Här följer några exempel på film och teaterprojekt i 

grundskolan: 

• 

Vi blandar fakta som eleverna läst om, med skådespe- 

larträning och kunskaper i filmproduktion. Vi planerar, 

repeterar och genomför inspelning av scener, samt växlar 

dessa med videodagboksklipp, där elevernas egna tankar 

om innehållet i filmen synliggörs. Vi redigerar filmen i 

Imovie och ser på filmen tillsammans.Vi utgår från klass- 

lärarnas planering för ämnesområdet och lyfter ut 

valda delar i filmundervisningen. Tiden för projektet kan 

anpassas efter önskemål. 

• Filmworkshop ”Filmrally”. Åk F-6. 

Under cirka tre timmar planerar vi en film, vi spelar in 

och redigerar filmen tillsammans i Imovie. 

Slutligen ser vi på den färdiga filmen tillsammans. Kan 

anpassas efter olika teman efter önskemål. 

• Bondgården förr & nu. Åk 1-3. 

I samverkan med Köpings Museum planerar vi att er- 

bjuda upplevelsebaserad lärande om hur det var att leva 

och bo för hundra år sedan. Barnen får tidsenliga kosty- 

mer och de får vara med och genomföra olika praktiska 

sysslor så som att mala kaffe, mangla tvätt med mera, vid 

Gammelgården. 

Fokus kan vara på teater eller filmproduktion utifrån öns- 

kemål. Museipedagog Sara Damsgaard 

och Kulturpedagog Lena With samarbetar med klasslärar- 

na. 

 

Film och teaterprojekt bokas kostnadsfritt av grund- 

skollärare i Köpings kommun. 

 
 

För mer information och bokning: 
Kulturpedagog Lena With 
lena.with@koping.se 

Erbjudanden från förvaltningen för kultur och folkhälsa — Kulturskolan 

Forntiden- dokumentärfilm. Åk 3-6. 

mailto:lena.with@koping.se

