LÄNSKULTURDAGEN BARN OCH UNGA HÖSTEN 2017
Jungfrun

Nya scen

Stora scen

Falurummet

Lilla scen

Incheck och fika från 8.15 i Kulturhuset tio14:s foaje

11–12 Scenkonstpresentationer:
Räven i den kolsvarta
natten, Teater Pero 2–6 år, live

11.15–12
Malin Foxdal:
Swede hollow
åk7–gymn

Papiljong, Nomodaco

slöjd

Dansa, dansa! T Fahlander

12.00

TID FÖR LUNCH
13.00

På egen bekostnad och på valfri plats för vuxna
13–13.30
Vinterfesten,Folkungar
åk F–2

14.00

15.00

13–14
Föreläsning:
Karin Helander
Att öppna nya världar
–Barns rätt till kultur och konst

13–13.50
Legoanimering
åk 5–6, 20 st EKO
Film i Dalarna

FIKA i Kulturhuset tio14:s foaje
14.15–14.45
Kolonien
åk1–6

10–10.45
Malin Foxdal:
Swede hollow
åk 7–gymn

14.15–14.35
Riksteaterns utbud
14.40–15 Kentaur,
Gbg dramatiska teater, åk 7–gymn

föreläsning

10–11.30
Att slöjda för det okända
åk 3–9, Hemslöjden
15st/grupp, EKO

kulturarv

11.00

10–11
Mentalvårdsmuseet
Porträtt och
självporträtt
– Självbild och bilden
av den andre

14.15–15.05
Före sin tid - Selma,
ingen sagotant precis
50 min, åk 6–uppåt
30 platser, Dalarnas museum

musik

10–10.45
Utopia Workshop
Dateatern åk 5–7, 40 st

film

10–10.55
Workshop:
Prickar, streck och lite till
åk 1–9, 15st

10.00

9–9.50
Legoanimering
åk 5–6, 20 st EKO
Film i Dalarna

konst

9–9.50
Deh! Giron Sámi
Teáhter, åk 4-6, live
Bust Da Breakz II
Freestyle phanatix,
åk 4–9, live

dans

9–9.30
Vinterfesten,Folkungar
åk F–2

teater

09.00

Välkommen till

LÄNSKULTURDAGEN

– barn och unga

Dagen arrangeras av de landstingsfinansierade kulturverksamheterna i Dalarna
inom musik, teater, dans, konst, hemslöjd, film, litteratur och kulturarv.

8.15–09.00 Incheck och fika på Kulturhuset tio14.
LIVEUTDRAG Deh! & Bust Da Breakz II:
9.00–9.20 Deh! Giron Sámi Teáhter – liveutdrag teater
Tre barn. Tre liv. Ett möte. Vi får se hur tre barn som trodde
sig vara ensamma blir en superhjältetrio.
Åk 4–6. Arr: Scen Dans Konst
9.30–9.50 Bust Da Breakz II, Freestyle Phanatix
– liveutdrag dans. En urban streetföreställning med
nyskapande moves. Dansarnas styrka kombineras med en
human beatboxer. Åk 4–9. Arr: Scen Dans Konst
9.00–9.30 + 13.00-13.30 Vinterfesten med FolkUngar,
musik. Gitarrmakaren Gittan och hennes gris Lelle bjuder
in alla till en stor glittrig vinterfest fylld av spel, sång och
dans. Barnen deltar i handlingen med både sång, spel, dans
och rörelser. Åk F–2. Arr: Folkmusikens Hus
9.00–9.50 + 13.00–13.50 Legoanimering, workshop, EKO
Vi bygger karaktärer och rekvisita i Lego och skapar
historier genom att använda oss av iPads och ett
animeringsprogram. Max 20 deltagare per workshop.
Åk 5-6. Arr: Film i Dalarna
10.00–10.45 + 11.15–12.00 Malin Foxdal: Swede hollow
”Svenskar är dumma, smutsiga, lata, har konstiga traditioner och är mindre vita än andra européer.” Vad var det
utvandrade svenskar var med om i Amerika egentligen?
Musikteater av och med Malin Foxdal trio. Åk 7–gymn.
Arr: Folkmusikens hus/Dalateatern/Musik i Dalarna
10.00–10.45 Utopia
Hur påverkar barn och ungas tankar om samtiden deras
tankar och framtiden? Hur ser deras drömmar ut gällande

dem själva och dem de har omkring sig? Känner de att de
lever i en demokrati? Tror de på demokratin? Workshop
med dramatikern Kersti Björkman. Max 40 deltagare.
Åk 5–7. Arr: Dalateatern
10.00–10.55 Workshop: Prickar, streck och lite till
Testa kollektiv teckning tillsammans med textilkonstnären/tecknaren Anna Linnea Liljeholm. Få koll på
mer som händer inom bild & form under 2018.
Åk 1–9. Arr: Scen Dans Konst
10.00–11.30 Att slöjda för det okända, workshop, EKO
Troll finns dom? Se ett smakprov av utställningen Skapartagna som kommer att visas runt om i länet med start våren
2018. Prova att göra en trollspira för att skydda dig mot
trollen, använd din fantasi. Max 30 deltagare per workshop.
Åk 3-9. Arr: Dalarnas hemslöjdsförbund
10.00–11.00 Porträtt och självporträtt – Självbilden av
den andre, workshop
Kom och teckna ditt självporträtt! Vi inspireras av och
tittar på porträtt skapade av patienter på Säters sjukhus.
Alla åldrar. Arr: Mentalvårdsmuseet
Liveutdrag och presentationer, dans och teater:
11.00–11.20 Räven i den kolsvarta natten, Teater Pero –
Liveutdrag teater. En varm och pyttelite otäck saga om att
få komma in i värmen. 2,5–5 år. Arr: Scen Dans Konst
11.25-11.40 Presentation av Papiljong, Nomodaco/
Danskonst i Norr. En visuellt fångande dansupplevelse för
de minsta. 2–6 år. Arr: Scen Dans Konst
11.45–12.00 Dansa, dansa! Thomas Fahlander, Sara
Dahlin & Ronnie Svenblad. Åk 7-9. Arr: Scen Dans Konst

Obs! Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

25 oktober 2017
kl 8.15–15.15
På Dalateatern och Kulturhuset tio14, Falun
13.00–14.00 Föreläsning Karin Helander:
Att öppna nya världar – Barns rätt till kultur och konst
Föreläsning med Karin Helander professor i teatervetenskap
som även arbetar på centrum för barnkulturforskning på SU.
För vuxna. För elevkulturombud finns samtidigt Legoanimeringsworkshop, Vinterfesten med FolkUngar.
Liveutdrag och presentationer, dans och teater:
14.15–14.35 Riksteatern presenterar sitt utbud
14.40–15.00 Kentaur, Göteborgs dramatiska teater
– Liveutdrag teater Pjäsens tematik kretsar kring maktstrukturer, våld, grupptryck och moraliskt ansvar. Vad innebär ett sexuellt övergrepp? Är ett nej alltid ett nej? En viktig
pjäs om unga för unga efter Mats Wahls bok.
OBS! Åldersgränsen gäller även Länskulturdagen.
Åk 7–gymn. Arr: Scen Dans Konst
14.15–14.45 Kolonien, musik
Kolonien är ett ungt band med en stor erfarenhet av att
spela live för den yngre publiken. Texterna rör mångfald,
hållbarhet, tolerans och vikten av att ta hand om varandra – ämnen som på olika sätt genomsyrar musiken. I en
konsert med Kolonien får barnen inte bara möta musiken,
de får uppleva den! Åk 1–6. Arr: Musik i Dalarna
14.15-15.05 Före sin tid – Selma, ingen sagotant precis,
workshop. Selma var inom många områden före sin tid,
t.ex. i kvinnorättsfrågan, socialpolitiskt samt i mänskliga
relationer. Dessutom kom hon att förändra språket – hur
då? Vem var hon? Vad skrev hon? Vad gjorde hon här och
hur blev hon så känd? Workshop med hennes och en viss
annan Nobelpristagares texter. Skapa något nytt!
Åk 6–. Arr: Dalarnas museum

