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Dagens upplägg

15:00 – Dagens gäster Zirkus Lokomotiv

15:25 – Scenkonstutbudet våren 2020

15:55 – Påtår och bensträckare

16:05 – Skapande verksamhet

15:20 – Övrig info och frågor

17:00 – Tack för idag



Zirkus Lokomotiv

Christine Floderer

Ylva Törnlund

Torbjörn Berg

Foto: Anna Ekros

Gäst



- Först till kvarn – Boka 16 december – 16 januari.

- Antalet lediga platser till respektive föreställning är de som finns. 

- Datum och speltider finns i kompendiet.

- Har ni inte meddelat oss hur många barn som ska se scenkonst i vår –

meddela oss så snart som möjligt.

Scenkonst



Det flygande slottet 

Panoptikon Larsson

Foto: Anna Ekros

https://vimeo.com/303753084

Scenkonst

https://vimeo.com/303753084


Vem ser Dim?

Foto: Jonas Jörneberg

Scenkonst



- Först till kvarn – Boka 16 december – 16 januari.

- Antalet lediga platser till respektive föreställning är de som finns. 

- Datum och speltider finns i kompendiet.

- Har ni inte meddelat oss hur många barn som ska se scenkonst i vår –

meddela oss så snart som möjligt.

Scenkonst



Skapande verksamhet

- Musiklek

- Danslek

- Keramikverkstad

- Bild- och formverkstad

- Verkstad i Olle Nymans ateljéer

- Storsångsamling



Skapande verksamhet



Kulturpengen

- Kulturpengen omfattar alla från 3 år till årskurs 9

- Beloppet är i dagsläget 283kr / elev och år

- Pengen betalas ut direkt till förskolorna två gånger per år

- Förskolan redovisar vilken verksamhet de deltagit i till kommunen

- Vi fakturerar förskolan utifrån avtalet med justeringar för antal barn/grupper



Kulturhuset 
Dieselverkstaden

Så funkar det

- Vi uppmuntrar alla förskolor att utse ett eller flera kulturombud

- Ni är ambassadörer för kultur i förskolan

- Kulturplanen visar vad förskolans avtal innehåller

- Hemsidan är vår viktigaste informationskanal



- För att förskolorna ska ha 

möjlighet att välja dag och tid

- Avtalet bestämmer vad 

förskolan ska delta i

- Bokningen är bindande för en 

specifik dag och tid.



Ett halvår framåt

- 16 december - 16 januari Boka vårens verksamhet!

- Vecka 10 Genrep Sexårskören

- 1 mars Sista dag för ändring av kulturplan/avtal inför ht20

- Mars Samtal om - datum och ämne kommer senare

- Vecka 17/18 Kulturombudsträffar inför ht20

- Vecka 19/20 Önska/välj scenkonst ht20

- Frågor eller dags för ett möte, tveka inte att höra av er.

Kontakt boka@dieselverkstaden.se Anna annaeva.olin@nacka.se

Katarina katarina.weidhagen@nacka.se Martin martin.hansen-frost@nacka.se

mailto:boka@dieselverkstaden.se
mailto:annaeva.olin@nacka.se
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mailto:martin.hansen-frost@nacka.se


Tack för idag

Boka mellan 16 december och 16 januari


