Viktig kompletterande information om årets Kulturgaranti för årskurs 8
Deadlines för bokningar

Vad betyder det att åldras?
Välkomna till en workshop där elever får utforska hur det upplevs att vara äldre idag och hur de tror att
världen kommer att se ut när de själva blir äldre. Vad har människor som är uppväxta under två olika
sekel gemensamt? Workshopen utgår från utställningen ”As told” på Lunds konsthall. I möten över
generationsgränser får eleverna möjlighet att reflektera över hur människor i samhällen formas,
förändras och samspelar.

Se inbjudan/information på nästa sida
Nu har bokningarna börjat rulla in och jag hoppas att ni ser till att riktigt många av eleverna i årskurs 8
får ta del av den här unika möjligheten.
Men informationen om deadlines för bokningar har varit bristfällig, vilket jag beklagar. Nedan har ni
sista anmälningsdag för respektive vecka. Men varför vänta? Anmäl din klass så snart som möjligt så
att ni får ett datum som passar bra i er planering.
Datum för visning &
workshop

Sista anmälningsdag

12 – 20 december

4 december

11 – 20 januari

21 december

23 – 27 januari

8 januari

30 januari – 3 februari

15 januari

6 – 10 februari

22 januari

13 – 17 februari

29 januari

27 februari – 3 mars

12 februari

Bokning sker via denna länk:
https://www.eventbrite.co.uk/e/vad-betyder-det-att-aldras-hur-kanns-det-kulturgaranti-ak-8-lasar-1617-tickets-29146564158

Tveka inte att kontakta mig om ni undrar över något.
Lund 2016-12-09
Pia Paglialunga
Lunds kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen
Kulturkansliet
Box 41, 221 00 LUND
Tel: 046-35 62 26
Mobil: 073 – 448 52 87
pia.paglialunga@lund.se

Kulturgaranti åk 8
dec 2016 - feb 2017
Ana Gallardo, Primary Activities/Karaoke, 2014.

Vad betyder det att åldras?

Välkomna till en workshop där elever får utforska hur det upplevs att vara äldre idag och hur de tror att världen kommer att
se ut när de själva blir äldre. Vad har människor som är uppväxta under två olika sekel gemensamt? Workshopen utgår från
utställningen ”As told” på Lunds konsthall. I möten över generationsgränser får eleverna möjlighet att reflektera över hur
människor i samhällen formas, förändras och samspelar.
Utställningsperiod 10/12 2016 - 5/3 2017

Om utställningen

Datum
December 2016
Vecka 50: 12, 14-16/12
Vecka 51: 19-20/12

Vi börjar med en guidad tur med konsthallens konstpedagog som berättar om
utställningen.

Januari - februari 2017
Vecka 2: 11-13/1
Vecka 3: 16-20/1
Vecka 4: 23-27/1
Vecka 5: 30/1-3/2
Vecka 6: 6-10/2
Vecka 7: 13-17/2
Vecka 9: 27/2-3/3
Tider: Kl 9.30-11.30
För mer information, kontakta:
Pia Paglialunga, 046-35 62 26,
pia.paglialunga@lund.se

”As told” visar Ana Gallardo, Emily Wardill
och Tamar Guimaraes där ett av verken
är ett samarbete med Kasper Akhøj. De
är alla från olika generationer och skilda
nationaliteter. Arbetena består av varierande medier och uttryck men intresset
för den personliga berättelsen förenar.
Läs mer: www.lundskonsthall.se
Om workshopen
Workshopen utgår från konstnären Ana
Gallardos projekt – A Place to live when
we get old. Hon har i flera år undersökt
vad det innebär att bli gammal i olika
kulturer. Med hjälp av äldre personers
berättelser får eleverna möjligheten att
reflektera över världen utifrån en äldre
generations synvinkel.
Hur var det att växa upp under en annan tid utan smartphones, snapchat och
internet? Hur kommer framtiden att se
ut och vad drömmer en tonåring om att
uppleva om 50 år? Vad är det bästa med
att bli gammal och vad är det värsta?

Workshopen ger eleverna en möjlighet
att – genom konsten och samtal kring
hur den belyser ålderdom – fundera
över lokala, nationella och globala samhällsperspektiv.
Workshopen är utformad i samarbete
med Altitude Meetings, ett event- och
mötesföretag som brinner för kunskap
och är experter på kreativt innehåll.
Lärarens närvaro och deltagande är av
absolut största vikt för att workshopen
ska bli bra.
Alla elever får plats och det är gratis!
Om det finns kostnader för transport till
och från arrangemanget kommer ni att
ersättas för detta i efterhand.
MAX 30 elever per workshop!
Bokning sker via denna länk:
https://www.eventbrite.co.uk/e/vad-betyderdet-att-aldras-hur-kanns-det-kulturgarantiak-8-lasar-1617-tickets-29146564158

Det är viktigt att du som har
fått denna information i din
hand förmedlar den till de
lärare som ansvarar för åk 8
på din skola.

