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Om Kultur i skolan 
 

Här är vårterminens program för Kultur i 

skolan!  Programmet innehåller en sam-

manställning av kulturupplevelser så 

som musikkonserter, teaterföreställning-

ar och skolbio för elever i Köpings kom-

mun under våren. 

Genom Kultur i skolan arrangerar Köpings 

kommun minst en kulturupplevelse per år för 

barn i förskolan samt elever från förskole-

klass till årskurs 9. I detta program presente-

ras kulturupplevelserna årskursvis samt för-

delning av föreställningsdatum- och tider för 

varje skola. Föreställningarna är obligatoriska 

och ingår som en del i undervisningen.  

I slutet av programmet presenteras även flera 

kostnadsfria kulturaktiviteter som verksam-

heter inom Kultur- och folkförvaltningen 

erbjuder förskolor och skolor att anmäla sig 

till under våren 2020! 

 

Hur programmet arbetas 

fram 

Varje förskola och skola har utnämnda    

kulturombud som deltar som representanter i 

kommunens kulturråd för skolan. Kultur-

råden kommer med synpunkter och förslag 

kring föreställningar inom olika kulturformer 

och detta utgår Barnkultursamordnaren (på 

Kultur & Folkhälsoförvaltningen) från i pla-

neringen av programmet. Ett programförslag 

presenteras sedan inför varje termin  och 

diskuteras med kulturråden. 

  

 

 

Barns rätt till kultur 
Barns rätt till kultur genomsyrar flera av 

barnkonventionens 54 artiklar. Bland annat 

slår artikel 31 fast att alla barn ska ha samma 

rätt till kulturell och konstnärlig verksamhet.  

(www.barnombudsmannen.se) 

Köpings kommun tycker att det är viktigt att 

alla barn och ungdomar får uppleva det di-

rekta mötet med kultur samt ges möjlighet 

att utveckla sitt eget skapande både inom och 

utanför skolan. Kultur stimulerar känslor och 

fantasin och fungerar som ett verktyg för att 

öka förståelse för sig själv och andra. Kultur 

skapar också nyfikenhet och ger nya verktyg till 

inlärning och undervisning.  

I skolans uppdrag ingår att se till att elever 

får arbeta med och ta del av olika estetiska 

uttryckssätt. Som ett komplement till skolans 

kvalitativa arbete med detta så söker Köpings 

kommun årligen ett statligt bidrag från Kultur-

rådet som heter Skapande skola. Statsbidraget 

ger skolorna ytterligare möjligheter att arbeta 

med professionella kulturaktörer och upp-

täcka nya uttrycksformer. Läs mer om bidra-

get på:  www.kulturradet.se/skapandeskola 

Om ni är intresserade av att söka medel för 

Skapande skola-projekt på er skola – kon-

takta barnkultursamordnare på Kultur & Fri-

tidsförvaltningen för mer information.  

Väl mött på vårterminens  

kulturupplevelser!  

 

Har du frågor eller  

funderingar? 
Kontakta barnkultursamordnare  

Emeli Dennbrink, Kultur & Folkhälsa 

emeli.dennbrink@koping.se 

www.koping.se/kulturiskolan 

 

http://www.kulturradet.se/skapandeskola
mailto:emeli.dennbrink@koping.se
http://www.koping.se/kulturiskolan
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Aj! - ett plåsterdrama  

- Teater Martin Mutter 
 

Plats: Kulturskolan Folkets Park, Ullvigårdens förskola 

Speltid: 30 minuter 

 

”En gång ramlade jag ner från klätterställningen och slog  
mig på en sax. Det blev hål i huvudet.” 

”En gång fick jag en sticka från soffan när jag letade efter en 
gurka.” 

Varje sår är ett pyttelitet trauma. Varje litet ärr bär på en historia. 
Kroppen går sönder. Hur kan vi laga den? Världen är full av farliga  
saker, trappor, saxar och hajar. Det gäller att vara försiktig. 

AJ! – ett plåsterdrama är en visuell, humoristisk och bloddrypande  
föreställning om plåstrets magi och vårt behov av att berätta om våra 
sårupplevelser. 

Föreställningen är skapad i samarbete med barn från förskolor i Örebro kommun. 
(www.martinmutter.com) 

Datum Tid Plats Förskola Antal elever 

Tis 17 mars 09.30 Kulturskolan, 

Folkets park 

Svalan 

Bofinken 

Fyrklövern 

Lövsångaren 

20 

10 

11 

12        Totalt: 53 

 10.30 Kulturskolan, 

Folkets park 

Skogsborgen 

Kompassen 

Dagbarnvård 

28 

19 

6          Totalt: 53 

Ons 18 mars 9.00 Kulturskolan, 

Folkets park 

Lärkan 

Odensvi 

Bergtorpet 

Malma      

Koltrasten 

Skogsbacken 

Myran     

Lingonet 

9 

1 

8 

4                                  

15                                  

5                                    

2 

8          Totalt: 52 

 10.15 Kulturskolan, 

Folkets park 

Benjamin 

Fågelvägen 

Paletten   

Tallbacken 

Sörgården 

Blåklockan 

6 

6                                  

15                                

13                                  

6                                    

7           Totalt: 53 

Tors 19 mars 9.30 Ullvigårdens    

gymnastiksal 
Blåmesen 

Trollsländan 
8 

22         Totalt: 30 

 10.30 Ullvigårdens    

gymnastiksal 
Ullvigården 

Sagostugan  
7 

28         Totalt: 35 

TEATER 

Målgrupp: 

Förskola: barn 

födda 2015 
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TEATER 

Målgrupp: 

Förskole-

  Lilla Spöket Laban 

  - Teater DaCapo 
 

  Plats: Smedjan 

  Speltid: 40 minuter 

 

Välkommen till slottet Gomorronsol!  
I slottets källare bor lilla spöket Laban med sin pappa och mamma.  
 
”Så skönt det ska bli när Laban växer upp och kan spöka istället för mig”, säger pappa spöke. ”Du 
lilla Laban ska bli ett riktigt hemskt spöke när du blir stor. ” 
Men Laban är mörkrädd. Han vill inte vara ett stort och hemskt och farligt spöke, han vill hellre leka 
med sin nyfunne vän Lillprins Bus.  
 
En varm, spännande och lekfull föreställning som bygger på Inger och Lasse Sandbergs 
kända barnböcker om Lilla spöket Laban. 
 
Om att vara rädd, om behovet av trygghet och vänskap och om att få vara den man är. 
Det är inte alltid det blir som föräldrarna vill. Och är det verkligen sant att pappa spöke 

inte är rädd 

Datum Tid Plats Skola Antal elever 

Tors 26 mars 09.00 Smedjan Malma  

Elund FA 
59                                   

17         Totalt: 76 

 11.45 Smedjan St:olov 

Elund FB 
65 

16         Totalt: 81 

  
 

  

Fre 27 mars 9.00 Smedjan Nyckelberg 

Munktorp  

Himmeta  

64 

17 

2           Totalt: 83 

 10.30 Smedjan Nibble/

Skogsbr. 

 

                                    

79          Totalt: 79 
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MUSIK 

Målgrupp: 

Årskurs 1 

Vi älskar Rock!  

- Lisa & Matt Bouvier 
 

Plats: Smedjan 

Speltid: 40 minuter 

 
Vilken musik är den roligaste att lyssna på? Vilken musik får en 
skrika så högt en vill till? Vilken musik uttrycker alla starka käns-
lor samtidigt? Vilken musik får en att springa runt och dansa precis 
som en vill? Rock såklart! 

I den här föreställningen spelar vi en utdöende konstform: rock-
musik. Vi får lära oss headbanga, moshpita, klä ut oss och sjunga 
med så högt vi kan. Ingen får sitta stilla! 

  

Medverkande: Lisa och Matt Bouvier är erfarna rockmu-
siker som har turnerat världen runt. De tycker att barnmu-
sik ska vara något starkt och intensivt och vill föra vidare 
rockens kulturarv till en ny generation. 

Datum Tid Plats Skola Antal elever 

Mån 9 mars 09.00 Smedjan Munktorp  

Himmeta 

Särskolan T1,T2 

(Skogsbr.) 

25                                   

11                                  

9 (+ 6 pers)                                

Totalt: 45 (+ca 10 pers) 

 10.15 Smedjan Nibble/

Skogsbryns. 
                                    

61        Totalt:61 

 12.00 Smedjan St:olov 63        Totalt:63 

  
 

  

Tis 10 mars 9.00 Smedjan Malma 55         Totalt: 55 

 10.30 Smedjan Elund     

Odensvi 

Odensvi f-klass 

30                                     

13                                  

7          Totalt: 50                        

 11.45 Smedjan Nyckelberg 61          Totalt: 61 
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FILM 

Målgrupp: 

Årskurs 2 & 3 

Skolbio: Ballerinan och uppfinnaren 
 

 Regi: Eric Summer, Eric Warin, Kanada/Frankrike 2016 

 Plats: Biograf Royal Köping  

 Speltid: 90 minuter 

 

Felicia är en föräldralös flicka med en passion i livet: att dansa! Tillsam-

mans med kamraten Victor, som har planer på att bli en stor uppfinnare, 

kommer hon på en makalös plan för att fly från barnhemmet och ge sig ut 

på äventyr mot Paris – en stad fylld av ljus och med Eiffeltornet under 

uppbyggnad. Men för Felicia har äventyret bara börjat. Nu måste hon 

kämpa som aldrig förr för att visa att hon har vad som behövs för att bli 

prima ballerina på Operan i Paris. 

 

Ett animerat äventyr om att aldrig ge upp sina drömmar. 

 

Filmhandledning skickas ut till kulturombud på skolan  

inför biobesöket. 

Datum Tid Plats Skola Antal elever 

Tis 3 mars 09.00 Biograf Royal, 

SALONG 1 
Malma åk 2 

Malma åk 3 

Odensvi åk 2    

60                                  

54 

9                  Totalt: 123 

Ons 4 mars 09.00 Biograf Royal, 

SALONG 1 
St:olov åk 2 

St:olov åk 3 
68 

60         Totalt: 128 

Tors 5 mars 09.00 Biograf Royal,            

SALONG 1 
Munktorp åk 2 

Munktorp åk 3  

Elund åk 2  

Elund åk 3   

Himmeta åk 2 

27                                  

25 

35                                    

40                                  

5           Totalt: 132 

                           

SALONG 2 
                    

Himmeta åk 3 

Nyckelberg åk 3 

                                      

5 

52           Totalt: 57 

           

Fre 6 mars 09.00 Biograf Royal, 

SALONG 1 
Nibble åk 2 

Nibble åk 3 
66                                

62          Totalt: 128 

                           

SALONG 2 
                      

Nyckelberg åk 2 
                                    

54           Totalt: 54 
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TEATER 

Målgrupp: 

Årskurs 4 

Gyklarens Vikingasaga 

- Gycklargruppen Trix 
 

Plats: Kulturskolan Folkets Park 

Speltid: 40 min 

 

En spännande saga om pojken som får följa med på vikingafärd i 

österled. Där träffar han både trälhandlare och asagudar. Föreställ-

ningen tar form med ord, rörelse, gycklarkonster och autentisk  

rekvisita.  

 

Föreställningen passar utmärkt som ett komplement för att  

levandegöra den ordinarie historieundervisningen och kan spelas i 

ett vanligt klassrum, en teater eller ett vardagsrum. 

 

Studiematerial finns att ladda ned på webbplatsen: 

www.gycklarna.com/gycklarens-vikingasaga/  

Datum Tid Plats Skola Antal elever 

Ons 19 feb 09.00 Kulturskolan, 

Folkets park 

Munktorp         

Odensvi  

Malma                

Nyckelberg 1 klass 

21                                  

6 

50                                

20            Totalt: 97 

 10.30 Kulturskolan, 

Folkets park 

Elund                 

St:olov 
27                                                        

77             Totalt:104 

  
 

  

Tors 20 feb 9.00 Kulturskolan, 

Folkets park 

Nibble                  

Nyckelberg 2 klasser 
64                                

40             Totalt: 104 



 7 

 

FILM 

Målgrupp: 

Årskurs 5 

   Skolbio: Halvdan Viking 
 

   Regi: Gustaf Åkerblom, Sverige 2018 

   Plats: Biograf Royal Köping  

   Speltid: 90 minuter 

 

Halvdan Viking är elva år och bor i Östbyn med smeden Björn efter att hans 

pappa gett sig av på plundringsfärd. Men Halvdan är ingen "riktig" viking. Han 

haltar, har dåligt självförtroende och saknar en vän. I närheten av Östbyn ligger 

Västbyn. De båda byarna har legat i fejd med varandra så länge man kan min-

nas och det är förbjudet att befinna sig på fel sida av älven som delar de två byar-

na. En dag i skogen möter Halvdan plötsligt den orädda kungadottern Meia från 

fiendebyn Väst. Trots att de inte får träffas spirar en oväntad vänskap fram mel-

lan dem. När Västbyn planerar ett anfall på Östbyn förstår vännerna att allt 

hänger på dem om det ska stoppas i tid. Men har de tillräckligt med mod och list 

för att göra det som krävs utan att ta till vapen? 

 

Filmen är baserad på Martin Widmarks bokserie om Halvdan Viking.  

Filmhandledning skickas ut till kulturombud  inför biobesöket.  

Datum Tid Plats Skola Antal elever 

Tis 28 april 09.00 Biograf Royal,            

SALONG 1 
Malma  

Nibble 
58                                 

74          Totalt: 132 

   SALONG 2 Elund       44 

              Totalt: 44 

           

Ons 29 april 09.00 Biograf Royal, 

SALONG 1 
Nyckelberg 

St:olov       

Munktorp 

49                                

63                                

21           Totalt: 133 

  SALONG 2 Odensvi  

Odensvi (åk 3)   

Särsk. Scheele 

11                                    

8                                    

14 (+ 7 pers)                  

Totalt: 33 (+ ca.10pers) 
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MUSIK 

Målgrupp: 

Årskurs 6 

 Våga följa drömmen! 

- Osten af & Dimpker Brothers 
 

Plats: Kulturskolan Folkets Park 

Speltid: 40 min 

 

Akustisk hiphop blandat med folkmusik och underfundiga  
texter. Tillsammans har Osten och Dimpker Brothers gjort bejublade 
spelningar på Live at Heart (Sveriges svar på SXSW) och Folk at He-
art i Örebro. De har lyckats skapa en fanbase av en skara människor 
som med nya öron fått uppleva hiphop. 

Det senaste stora projektet för Dimpker Brothers var en  
albuminspelning i USA i april där bröderna samarbetade med den hyl-
lade producenten Joshua James. Andra meriter innefattar Live At He-
arts Låtskrivarstipendium 2016, två raka framträdanden på Visfestiva-
len i Västervik, Tysklandsturnéer och långa sommarturnéer inför tu-
sentals människor på alla möjliga scener i vårt avlånga land. 

För Ostens del har han i många år tänkt utanför boxen och skapat 
saker som ingen tidigare gjort, vad sägs om Sveriges första officiella 
musikvideo på teckenspråk genom tiderna, eller att göra pussel av sina 
skivomslag. Det senaste som hänt är att Osten genom noggrann pla-
nering och visioner lyckades göra både en låt och musikvideo med sin 
största idol Masta Ace, en legend inom hiphop som skapat musik se-
dan 1988. Förutom musiken har Osten jobbat mycket ute på skolor 
föreläser och ger workshops för pedagoger och ungdomar om bland 
annat att  
läsningen är nyckeln till framgång och språket. Dimpker  
Brothers har även dem varit ute på skolturnéer och föreläst och gjort 
workshops för ungdomar. 

Nu slår dessa akter sig samman och levererar en fullmatad inspirat-

ionsföreläsning där musikens möjligheter oavsett genre är oändliga 

och fokus ligger på glädje och interaktion med eleverna. 

Datum Tid Plats Skola Antal elever 

Fre 7 feb 09.00 Kulturskolan, 

Folkets park 

Malma      

Munktorp 

Odensvi  

Elund 6A 

52                                  

20                                  

6 

22        Totalt: 100 

 10.30 Kulturskolan, 

Folkets park 

               

Nyckelberg 

Nibble 

                                    

48                                      

63        Totalt:111                

 13.00 Kulturskolan, 

Folkets park 

St:olov    

Elund 6B 
86                                   

22        Totalt:108 



 9 

 

FILM 

Målgrupp: 

Årskurs 7 

  Skolbio: Fight girl 
 

  Regi: Johan Timmer, Nederländerna/Belgien 2018 

  Plats: Biograf Royal Köping  

  Speltid: 84 min 

 

12-åriga Bodils föräldrar skiljer sig och hon måste flytta och börja på en ny 

skola. Samtidigt känner hon ansvar för sin storebror som har diabetes och blir 

mobbad. Bodil är besviken och arg. När hon träffar Joy och blir introducerad för 

kickboxning blir hon mycket intresserad. Via kickboxningen får Bodil utlopp 

för sina känslor och tar kontroll över tillvaron. 

 

Bra girl power-film om vänskap och om konsten att lära sig accep-

tera sig själv med sina styrkor och brister. 

Vinnare av Barn- och ungdomsfilmfestivalen, BUFF 2019.  

 

Filmhandledning skickas ut till kulturombud på skolan eller finns att 

ladda ned på Filminstitutets webbplats: www.filminstitutet.se 

Datum Tid Plats Skola Antal elever 

                  

Tis 24 mars 
            

09.00 
                         

Biograf Royal, 

SALONG 1 

                     

Karlberg  
                                   

Ca.116  + personal             

                           

SALONG 2 
                     

Karlberg 1 klass 
                                    

Ca. 30 + personal                 

Ons 25 mars 09.00 Biograf Royal,            

SALONG 1 
Scheele 113 + personal         

                           

SALONG 2 
                    

Malma 
                                       

60  + personal                
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FILM 

Målgrupp: 

Årskurs 8 

   Skolbio: A colony  
 

   Regi: Geneviève Dulude-De Celles, Kanada 2018 

   Plats: Biograf Royal Köping  

   Speltid: 102 min 

 

12-åriga Mylia ska börja i högstadiet på en ny skola. Hemma är det kaos och 

på skolan försöker Mylia hitta umgänge och en naturlig plats att passa in. Hon 

blir kompis med den äldre tjejen Jacinthe som inte direkt har det bästa av infly-

tande, och hon introduceras för tonårslivets frestelser. Samtidigt träffar hon 

Jimmy, en hemlighetsfull kille från det närliggande reservatet för urbefolkning, 

och de både inleder en vänskap i hemlighet.  

 

A Colony är ett flerfaldigt prisbelönat, välspelat och realistiskt 

coming of  age-drama. 

 

 

Filmhandledning skickas ut till kulturombud på skolan eller finns att 

ladda ned på Filminstitutets webbplats: www.filminstitutet.se 

Datum Tid Plats Skola Antal elever 

Ons 12 feb 09.00 Biograf Royal,            

SALONG 1 
Scheele      

Malma 1 klass 
111 + personal                                           

26 + personal         

                           

SALONG 2 
                    

Malma 3 klasser 
                                       

51 + personal                

           

 

Tors 13 feb  

                

09.00 
                         

Biograf Royal, 

SALONG 1 

                     

Karlberg  
                                   

130 + personal             
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FILM 

Målgrupp: 

Årskurs 9 

   Skolbio: Schindler´s list  
    

   Regi: Steven Spielberg, USA 1993. 

   Plats: Biograf Royal Köping  

   Speltid: 195 min 

     

    

Under andra världskriget driver den tyske affärsmannen Oskar Schindler en fabrik 

i det ockuperade Polen med judiska arbetare från Krakows getto. Schindler utnytt-

jar sin position som affärsman för att skydda sina arbetare och lyckas rädda dem 

undan döden i Auschwitz.  

 

Steven Spielbergs storfilm är en känslostark skildring av Förintelsen 

och av en man som i en extrem situation växte till hjälte. Efter en do-

kumentärroman av Thomas Keneally.  

 

Filmhandledning skickas ut till kulturombud på skolan eller finns att ladda 

ned på Filminstitutets webbplats: www.filminstitutet.se 

Datum Tid Plats Skola Antal elever 

Tis 4 feb 9.00 Biograf Royal, 

SALONG 1 
 

Karlberg 
                                    

135 + personal                                      

Tors 6 feb 8.30 Biograf Royal, 

SALONG 1 
               

Scheele 
                                     

98 + personal      

 

Fre 7 feb 9.00 Biograf Royal, 

SALONG 1 
             

Malma 
                                    

66 + personal 
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Övriga kulturaktiviteter från Kultur- & folkhälsoförvaltningen 

Här presenteras andra aktiviteter som erbjuds kommunens förskolor/skolor från Kultur & 

Folkhälsoförvaltningen. Dessa aktiviteter är gratis. För bokning kontakta respektive verksam-

het.  

Köpings stadsbibliotek och Kolsva bibliotek erbjuder... 

Biblioteksskola för förskoleklasser 

Barnen får eget lånekort. Vi leker och ger  

en introduktion av biblioteket.  

Bokprat  

Vi presenterar böcker och lockar till läsning. 

Barnen får samtidigt låna en bok. Beställ tid 

några veckor i förväg.  

Låna språkfrämjande pedagogiska    

material till förskolan  

Vi lånar ut temalådor, väskor eller språkpåsar 

till förskolan.  

Föräldramöten och personalmöten 

Vi berättar om vikten av läsning och ger  

boktips. 

Skogens rum -                                    

Köpings stadsbibliotek 

Boka in en tid i Skogens rum, vårt nya rum  

för läsaktiviteter.  

Besök av bokbussen 

Bokbussen kommer under hösten till skolorna 

ca 3-4 gånger per termin och till förskolorna 4 

gånger per termin. Se vår hemsida för info. 

Kontakt 

Telefonnummer: Köpings stadsbibliotek 0221- 251 82                                               

och Kolsva bibliotek 0221-25170 

E-post: bibliotek@koping.se, bibliotekkolsva@koping.se 

Hemsida: www.koping.se/bibliotek 

Facebook: https://www.facebook.com/ 
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Köpings museum erbjuder... 

Sagor och sägner från Köping med 

omnejd 

Nyckelbergsdraken, Ströbohög, fornborgar, 

museets kanoner med mera.  

Gammeldags skollektion 

Upplev en skollektion från tiden kring år 1900. 

 

 

Köpings industrihistoria 

Köpings historia 1850-1970. 

Köpings forntid 

Sten- brons och järnålder. 

Scheele – en av syrets upptäckare 

Vem var kemisten och apotekaren Scheele?  

Löftenas Köping 

Hör om alla de människor som flyttat till  

Köping genom århundraden. 

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. 

Kontakt 

Sara Damsgaard, antikvarie/museipedagog  

Telefonnummer: 0221-253 87 

E-post: sara.damsgaard@koping.se  

Hemsida: www.koping.se/kopingsmuseum 

Facebook: https://www.facebook.com/kopingsmuseum 

Agda Östlund     NY! 

En visning  om Agda Östlund, en av de fem första 

kvinnorna i Sverige som valdes in i Sveriges riskdag 

efter den kvinnliga rösträttens införande. 

Museet har både fasta och tillfälliga pedagogiska program. Tillsammans med museets pedagog kan ni 

även sy ihop en visning som passar just er undervisning. Besök vår webbplats för mer information.  
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Under vårterminen 2020 har Köpings museum tillsammans med Köpings Kulturskola två 

nya filmprojekt som riktar sig till förskoleklass upp till årskurs 4, Järnåldern och Gammal-

dags lektion. Eleverna får en genomgång av tidsperioden med museiföremål, fakta, klä 

sig i tidsenliga kläder, använda rekvisita och agera skådespelare i filmerna. Vi redigerar 

filmen i Imovie och ser på filmen tillsammans  

Kulturskolan & Köpings museum:                        

Gör film- och teaterprojekt (åk F- 4)  
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.. Forts Kulturskolan & Köpings museum:                                     

Film- och teaterprojekt...  
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Kulturskolan & Nibbleskolan:                                         

Vikingatida musikteaterföreställning (åk 3-4) 

Se elever från Nibbleskolans åk 5 & 6 spela musikteaterföreställningen:            

Ryttargravens hemlighet!  Skolföreställningar spelas för  årkurs 3 & 4. Läs nedan 

om hur ni bokar publikplatser.  
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Kulturskolan & Köpings stadsbibliotek:                

Sagoupplevelse (åk F-1)  


