Kultur för högstadiet hösten 2019
Här nedan finns en översikt över höstens programpunkter som finns i Kulturkartan för högstadiet. Platserna är bokningsbara från och med vecka 33 och
löpande under hösten. Tanken är att denna översikt ska underlätta skolans
planering och möjliggöra bokningar i större utsträckning.
Malmö stad erbjuder varje termin kostnadsfritt ett fullspäckat kulturprogram inom alla konstformer för alla förskolor, grundskolor och gymnasium i Malmö. De olika evenemangen presenteras och bokas på den digitala bokningssidan Kulturkartan. För att kunna boka behöver du
ansöka om ett konto i Kulturkartan www.kulturkartan.malmo.se.
På Kulturkartan finns program från hela kulturförvaltningen; Kulturkopplingen/Kulturskolan,
Enheten för kulturarrangemang (gamla barnkulturenheten) Malmö Museer, Malmö Konsthall,
Konstmuseet, Stadsarkivet och Biblioteken i Malmö. Utöver denna översikt tillkommer mer
utbud från bl.a. biblioteken och Kulturkopplingen/Kulturskolan under respektive arrangör på
Kulturkartan.
Mer detaljerad information hittar du på Kulturkartan. Där finns flera olika sökfunktioner så att
du hittar rätt www.kulturkartan.malmo.se.

DANS
Shapes Memory Wax, Palladium åk 8 & 9 v. 36
Shapes är en dansföreställning med Memory Wax och det kubanska
danskompaniet Danza Teatro Retazos som hyllar mötet mellan
människor som en unik, värdefull händelse. Föreställningen utforskar
förhållandet mellan form och innehåll, som en mekanism för att
identifiera mönster, hitta mening och skapa relationer. Shapes
undersöker rörelsen och dess oundvikliga förändring till något annat,
former som ständigt byter skepnad. Shapes reflekterar över hur vi
förhåller oss till varandra och människans behov av frihet men även
tillhörighet. Hur påverkar vi varandra?
Trailer

3 * Game over In-discourse åk 7 & 8 v. 41–43
I en stämningsfylld värld mellan workshop och performance, ledsagas deltagare genom fyra interaktiva spel.
Workshoppen inleds med en fysisk utmaning och avslutas med en diskussion där vi tillsammans reflekterar över en
digital utveckling; Vem har frihet på internet? Workshoppen kan hjälpa oss att förstå en digital framtid där många
yrken ersätts av robotar och vilka kvalitéer och färdigheter som inte kan ersättas.
Trailer

MUSIK
Flykten Hourman Sebhgati Palladium åk 8 & 9 v. 48
En normkritisk dag för att lyfta kunskap kring rasism i den svenska skolan.
Konsert och monolog
Musikartisten Houman Sebghati, kommer tillsammans med tre musiker ge en konsert på Palladium. I akt två får
vi följa med på en audiovisuell dramatisk monolog som slutar i frågeställningar om strukturell rasism. Turnén som
reser runt i Sverige har som mål att upplysa och utbilda så vi tillsammans kan jobba för en mer likvärdig skola.
Föreläsning och pedagogiskt material erbjuds lärare och skolledare för fortsatt fördjupat arbete på skolorna. I
samarbete med Pedagogisk Inspiration, grundskoleförvaltningen.
Trailer

TEATER
Slottsfrun och stataren Teater Trassel och Malmö Museer, Torup
åk 7 & 8 v. 38
Programmet inleds på Torups Slotts utställning Expo, och därefter
spelas teaterföreställningen på slottsgården och det avslutas med
efterföljande workshop. I föreställningen får vi träffa slottsfrun Henriette
Coyet och stataren Sven. En man och en kvinna, en statare och en
överklassdam år 1918, som lever helt olika liv bara ett stenkast ifrån
varandra. I mötet anar vi en tid i förändring, en tid som kanske liknar
vår? I den efterföljande workshopen används värderingsövningar för att
tillsammans diskutera frågor som berör jämställdhet, rösträtt och att ta
demokratin för given.

Riddare av tusen äventyr Potatopotato, Mazettisalen åk 8 & 9 v. 42
I föreställningen får vi möta fyra tjejer ute på hajk när de plötsligt går
vilse. Den natten kommer de aldrig att glömma. Publiken dras med
på ett spännande äventyr där scoutsångerna skrämmer iväg både
spöken och björnar. Flickorna placerar sig själva i världen och sträcker
ut sig i den. En föreställning full av humor, sång och scoutkoreografi!
Det är en föreställning som ställer frågor om jämställdhet och flickors
platstagande i samhället. Efter föreställningen erbjuds en efterföljande
workshop i klassrummet om makt och jämställdhet tillsammans med en
skådespelare och regissör från föreställningen.

X Unga Klara Inkonst åk 9 v. 47
X är en föreställning om att leva i Sverige idag, med utgångspunkt i att
även Sverige har en kolonial och rasistisk historia. Om att Sverige har
agerat med likgiltighet, fördömt och uteslutit och skoningslöst delat upp
människor. Sverige har exploaterat landområden och tagit sig rätten att
äga människor.
X handlar också om den delen i dig som är rädd och ängslig.
X kan ge dig tröst och stöd.
X kan störa och oroa dig.
X närmar sig vår tids kanske mest angelägna fråga: Hur lever vi med
varandra?

LITTERATUR
Guidad visning av Stadsbiblioteket Stadsbiblioteket åk 7–9
v. 37, 39, 41, 43, 46, 48
Välkomna att besöka Malmö stadsbibliotek! Vi ger er en rundtur i
biblioteket med information om service, program, samt fysiska och
digitala medier. Vi tipsar gärna om böcker och svarar på klassens
frågor. Visningen utgår från ungdomsavdelningen Krut och tar upp till
1 timme. Visning skall ske mellan kl. 10-12 på utsatt datum, vänligen
ange starttid vid bokning. Max 1 klass per tillfälle.

Foto: Henrik Rosenqvist, White Arkitekter

Med humor, svärta och sorg skakar X om och förändrar din blick på
världen. Trailer

Skapa framtidens kulturarv Malmö Konsthall åk 7 v. 41–43
Visning och efterföljande workshop om vilka kulturarv får i framtiden
representera Malmö år 2019 om barn & unga får bestämma? Vad
ska bevaras, vad ska visas upp på arkiv och museer om 200 år? Med
utgångspunkt i utställningen The Invisible Enemy Should Not Exist med
amerikansk-irakiska konstnären Michael Rakowitz får eleverna reflektera
kring vilket kulturarv från Malmö idag de vill bevara för framtiden.

Utforska migration och historieskrivning Malmö Konsthall & Malmö
Konstmuseum åk 8 & 9 v. 45–47
Under detta skolprogram får eleverna utforska föremåls betydelse för
historieskrivning. Första tillfället innefattar visning och diskussionsfrågor
på Malmö Konsthalls utställning The Invisible Enemy Should Not Exist
med konstnären Michael Rakowitz som är intresserad av förstörelse
av kulturföremål i politiska syften. Vid andra tillfället besöker klassen
Malmö Konstmuseums utställning Migration: Spår ur en samling med en
visning och en workshop tillsammans med en konstnär.
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Utsmycka konstmuseet Malmö Konstmuseum åk 6 & 7 v.43
Vill du testa på muralmåleri och utsmycka en vägg på Malmö
Konstmuseum? Tillsammans bygger vi på varandras väggmålningar
tills de fyller en hel vägg. Klassen inspireras av konstnären Lisa Ewalds
muralmålningar, skissa ett förslag, och sedan utföra sin skiss på väggen.

Foto: Minna Rainio & Mark Roberts

Mötas genom mat Malmö Konsthall åk 8 v. 37
Genom matlagning närmar sig konstnären Michael Rakowitz frågor
som internationell politik, identitet, kultur och traditioner. Projektet
innefattar två träffar, en guidad visning av Michael Rakowitz utställning
The Invisible Enemy Should Not Exist på Malmö Konsthall samt en
hemkunskapslektion på skolan ledd av konstnären.

Foto: Michael Rakowitz

KONST

KULTURARV
Välkommen till Sverige Malmö Museer, åk 8 & 9 v. 35–50
Visning av utställning. Ett tillfälle per klass.
En utställning om människor på flykt och deras längtan efter en framtid i
frihet. Om de Vita bussarna och museet som flyktingförläggning. Visningen
tar cirka 60 minuter.
Evolution Malmö Museer åk 7–9 v. 35–50
Visning av utställning. Ett tillfälle per en klass.
Hur uppstår och försvinner arter? Visningen handlar om evolutionsteorin
och vi utgår från olika exempel i utställningarna Vår Natur, Färg Form och
Funktion samt Skånska dinosaurier och andra jättegamla djur. I Akvariet tittar
vi på nu levande exempel med fokus på fiskarnas evolution. Hur ser en fisk ut
och vad är anledningen till den stora variationen?
Vetenskapshyllan Malmö Museer, åk 7–9 v. 46–50
Om skånska uppfinningar till nytta för människan. Allt från tandpetare till
banbrytande medicinska och tekniska uppfinningar som pacemaker och
nanoteknik. Här kan du också lära dig mer om historiska vetenskapsmän
(Brahe, Triewald och Linné) och deras upptäckter och arbeten.
Muskler & Motorer Malmö Museer, åk 7–9 v. 46–50
Från ren muskelkraft till avancerade motorer. Hur används energin i ånga,
gas, bensin och elektricitet? Kliv in i teknikens värld!
Makt över människor Malmö Museer åk 7–9 v. 35–50
Visning av utställning. Ett tillfälle per en klass.
En utställning om Malmöhus från 1700-talet till idag. Möt livsöden från
pestens härjningar, straff och avrättningar, fångars brott och umbäranden i
fängelset. En visning tar ca 60 minuter.
Biologisk mångfald Malmö Museer, åk 7–9 v. 35–50
Visning av utställning. Ett tillfälle per en klass.
Med hjälp av utställningarna, Akvariet och våra naturhistoriska
utställningar diskuterar vi frågor kring temat biologisk mångfald.
Brott och straff Stadsarkivet åk 7–8 v. 39–41
Kombinera samhällskunskapens Lag och rätt med en historisk workshop
kring Brott och straff i Malmö under olika tider! Eleverna får arbeta med
och reflektera kring historiska källor såsom polisrapporter, domstolsbeslut,
fångrullar och bilder. De får bland annat möta fångarna på Malmöhus
slott, tonårspojken Harry och änglamakarna Johan och Olivia. Workshopen
avslutas med en visning i magasinet.
Barns rättigheter i det förflutna Stadsarkivet åk 9 v. 49–50
Hur många timmar om dagen fick tolvåringar arbeta i fabrik år 1890? Vad
det inneburit att vara barn eller ungdom har varierat över tid och om
detta kan vi lära av våra arkiv. I denna workshop får eleverna i källkritiska
övningar arbeta med handlingar som berör arbete, rättigheter och normer
ur ett barn- och ungdomsperspektiv.

FILM
Stupid Young Heart Biograf Panora åk 8–9 v. 41, 42, 46
En prisbelönad film som skildrar tonåringarna Kiira och Lennis relation i
en samtida förortsmiljö i Finland. Trots sin unga ålder ska de bli föräldrar.
De ser hoppfullt på framtiden och planerar inför boende och försörjning.
En film om ansvar, främlingsfientlighet och en tonårings växande mage.
Högt uppskattad av Unga Filmjuryn, åk 8 Slottstadens skola, under BUFF
2019. Finskt och somaliskt tal, svensk text. Regi: Selma Vilhunen. Trailer
Till drömmarnas land Biograf Panora åk 7–9 v. 48
17-åriga Sabina har, tillsammans med sina två bröder, rest från Rumänien
till det lilla samhället Holmsund för att leta jobb. Där träffar hon 15-åriga
Elin som bor med sin pappa och de utvecklar snabbt en stark vänskap.
Resten av byns befolkning har dock svårare att uppskatta sina nya
grannar. Svenskt och rumänskt tal, svensk text. Regi: Victor Lindgren.
Trailer
Leslie brinner Biograf Panora åk 6–9 v. 46, 48, 49
Leslie Tay är idag en av svensk musikindustris lovande stjärnor. I filmen
följer vi honom i vardagslivet: bakom och på scenen, när han går i gamla
fotspår i sitt uppväxt-kvarter i Sofielund. En betraktelse över viljan att
inte låta det förflutna definiera en, att det går att välja en annan väg
än den som verkar förutbestämd. Regi: Stefan Berg. Lärare kommer
erbjudas en föreläsning med Marco Vega i september om hur man kan
arbeta med filmen i skolan kring bl.a. normkritiska diskussioner och
övningar. Trailer
Love, Simon Biograf Panora åk 7–9 v. 46, 49
Alla förtjänar en riktigt bra kärlekshistoria, men för Simon är det lite mer
komplicerat. Ingen vet att han är gay och han har heller ingen aning om
vem det är som han har blivit kär i på nätet – bara att det är någon som
går i hans egen skola. Att reda ut dessa frågor visar sig vara både roligt,
läskigt, men också livsomvälvande. Regi: Greg Berlanti, engelskt tal,
svensk text. Trailer
Days of the whale /Los días de la ballena Biograf Panora åk 8–9 v. 43
Cristina and Simon are two young graffiti artists who paint the city that
they live in, Medellín, Colombia. Their restless spirit leads them to defy
a criminal gang when they decide to paint a mural over a threat written
in a wall. The love that unites them, their friendship with other artists
at La Selva – an old house they use as a refuge – and familiar tensions,
come together to tell a story were the powerful strength of youth faces
fear, violence and the difficulties of growing up. Spanskt tal, engelska
undertexter. Regi: Catalina Arroyave, Film och samtal med Latinamerika i
fokus. Trailer
Malmö Arab Film Festival Biograf Panora åk 8–9 v. 40–41
Arabisk film under filmfestivalen, mer info om filmtitlar presenteras i
Kulturkartan.
ARF – Film och kultur för mänskliga rättigheter Biograf Panora
åk 7–9 v. 41, 43, 47
Film och samtal kopplade till minnesdagar för Slavhandelns arv, FNdagen, Barnkonventionens dag. Mer info om filmtitlar presenteras i
Kulturkartan.

