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”Kultur och konst är mat för vårt växande. Grunden för att bli 
människa.” - Suzanne Osten

”Scenkonst är det viktigaste i världen för där visar man folk hur 
de kunde vara och hur de längtar att vara fast de inte törs och 
hur det är.” - Tove Jansson, ur Farlig midsommar

Syftet med scenkonst är att belysa frågor som är viktiga för
medborgare i ett samhälle, som demokrati, jämställdhet
och mänskliga rättigheter. Bra scenkonst är undersökande,
existentiell, filosofisk men kan också vara en konstnärlig
upplevelse som du inte förväntat dig att se.

Scenkonstens uppgift är inte att ta ställning och förklara sig
utan att lyfta olika perspektiv och röster. Scenkonsten kan 
skapa rum där olika människor möts och där publiken får 
tid att tänka och känna. Konsten ger inga svar och kommer 
inte heller med färdiga lösningar. Istället öppnar bra konst 
upp för att du ska kunna hitta dig själv i olika berättelser 
och tänka självständigt.

KULTUR I SKOLAN UTAN EXTRA KOSTNAD
Alla förskolebarn från tre år och skolelever upp till årskurs 
nio i Nacka omfattas av kommunens kulturpeng som ger 
skolorna ekonomiska medel till kulturupplevelser av hög 
kvalité utan att det kostar skolan något extra. 

Kulturpengen ska och får endast användas till professionella 
kulturaktiviteter och upplägget bygger på att skolan åtar 
sig att uppfylla de kriterier för varje barn som kommunen 
fastställt.

Vi på Kulturhuset Dieselverkstaden samarbetar med en 
rad förskolor i kommunen för att ge barn spännande, 
utmanande och lärorika kulturupplevelser under sina år i 
förskolan.

TIPS!
Håll utkik efter våra inspirerande ”Samtal Om” i Nacka
konsthall under våren 2020. Vi tar upp aktuella ämnen och
bjuder in spännande gäster. Fri entré.

BOKA TIDER
16 december 2019-16 januari 2020 på bokakulturnacka.se

OBS! Inget önskemål/val av scenkonst, först till kvarn vid 
bokning gäller.

 
FRÅGOR
Katarina Weidhagen, producent 
Scenkonstutbud
katarina.weidhagen@nacka.se 
070-431 78 72 

Martin Hansen Frost, kulturstrateg
Avtal/web
martin.hansen-frost@nacka.se 
070-431 95 31 

Allmänna frågor 
boka@dieselverkstaden.se

Scenkonst
VÅRTERMINEN 2020
FÖRSKOLA
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2

Kulturhuset Dieselverkstaden, november 2020. Med reservation för ändringar. 
Foto framsida Jonas Jörneberg
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OM SCENKONSTEN
Rekommendationer skrivs av Kulturhuset Dieselverkstadens 
producent som också har gjort urvalet.



Plats för egna anteckningar
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Rekommendation:  En fantasifull ljud- och bildföreställning där 
barnen får vara med att skapa och alla sinnen används. Med 
stor charm och värme målas, spelas och sjungs det från Kiviks 
marknad i söder till Bakvattnet i norr. 

Kliv in genom den magiska portalen och följ med på en resa 
under en stjärnklar himmel, från norrskenet vid Stora Sjöfallet 
till soluppgången vid Ale stenar.

”Det Flygande Slottet Panoptikon Larsson” spelas i och runt 
det mobila flygande Konstslottet. En förtrollad värld där vad 
som helst kan hända.

Så ta chansen och kom med oss in. Vi bjuder på teater, konst 
och massor av levande musik för barn och vuxna. Ni bjuds 
på rörliga projektioner av rullande landskap, mörka skogar, 
böljande fält, höga berg och djupa dalar.

Ett flygande slott, en åkersork, en lämmel och en konduktör  
som tar med oss alla på en svindlande färd genom natten, 
för att komma hem eller för att komma bort.

Medverkande: 
Efter en idé och skapad av: Christine Floderer, Ylva Törnlund
och Torbjörn Berg
På scen: Christine Floderer, Ylva Törnlund och Torbjörn Berg
Musik: Micke Vinsa, Pelle Halvarsson och Christer Romin 
Projektioner: Helene Berg
Ljus: Micke Vinsa
Målningar : Johanna Birkeland
Scenografi: Torbjörn Berg
Producent: Zirkus Lokomotiv  

DET FLYGANDE SLOTTET PANOPTIKON LARSSON
REGI/MANUS: ZIRKUS LOKOMOTIV

ZIRKUSLOKOMOTIV.SE 

LÄNGD  45 MINUTER 

LÄMPLIG FRÅN 4 ÅR

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE     

Foto: Anna Ekros

Föreställningar 23 och 24 januari 
Obs! 09:15 och 11:00. Lilla scen
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Rekommendation: En underbar poetisk hyllning till skogen och 
det lilla man knappt kan se. Vi bjuds på ett spännande och 
musikaliskt äventyr där Dim funderar: - Om ingen ser mig, finns 
jag då?

I skogen där Dim bor finns det massor att upptäcka. 
Dim tittar uppåt, på barnen som leker, och missar just därför 
att det finns en liten, liten krumelur som också tittar uppåt. 
Uppåt på Dim.

- Men visste du att allra längst där nere bor det en figur som 
heter Dim? Han är som du och jag, fast mycket mindre. 
Så liten att han undrar om han finns.

I skogen bor den pyttelilla figuren Dim som lever alldeles 
ensam bland kottar, blad och bär. Dims längtan efter att bli 
sedd är stor och därför är blicken ständigt riktad uppåt, mot 
de stora barnen som leker i skogen. Han är beredd att göra 
vad som helst för dem.

Maria Nilsson Thores älskade bok har nu fått liv på scen 
och igenkänningen är stor!

Press: 
... en finstämt finurlig och lekfull musiksaga ... 
SvD

Medverkande:
Lise Edman och Ola Johansson 
Musik: Ola Johansson
Scenografi & kostym: Lina Serning
Ljus: Lenah Bergstedt

Efter en bok av: Maria Nilsson Thore        
Producent: Teater Pero  

Föreställningar 24 och 25 mars 
09:30 och 10:45. Lilla scen

VEM SER DIM?
REGI: PETER ENGKVIST

Foto: Jonas Jörneberg 

PERO.SE

LÄNGD 30 MINUTER 

LÄMPLIG FRÅN 2,5 ÅR

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE     
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VÅR VERKSAMHET FÖR FÖRSKOLORNA BESTÅR AV:

• Musiklek
• Danslek
• Keramikverkstad 
• Bild- och formverkstad 
• Verkstad i Olle Nymans ateljéer 
• Storsångssamling

Danslek, musiklek och skapande verkstäder är anpassade för 
en grupp på 15 barn. Verksamheten leds av professionella 
pedagoger och konstnärer. 

Barnens personliga uttryck och arbetet för öppenhet och 
mångfald är alltid i fokus hos oss. 

BOKA TIDER
på bokakulturnacka.se 
Bokningen öppnar16 december och stänger 16 januari.

Ni är alltid välkomna att vända er till oss med frågor, idéer 
eller önskemål om konstnärliga projekt/verkstäder med mera.
Det gäller även projekt som inte ingår i förskolans löpande 
avtal. 

FRÅGOR

Anna Olin
annaeva.olin@nacka.se 
070-431 96 02 

Martin Hansen Frost
martin.hansen-frost@nacka.se 
070-431 95 31 

VARMT VÄLKOMMEN  MED DIN GRUPP

Skapande 
verksamhet 
VÅRTERMINEN 2020
FÖRSKOLA
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Foto: Annica Roos

KERAMIKVERKSTAD 
Längd: 60 minuter 
Antal platser : OBS! Max 10 barn
Pris: 2000 kronor

På keramikverkstaden får barnen skapa och forma i 
lera, göra avtryck och bygga former till mindre skulp-
turer. Antingen skapar barnen fritt eller utifrån olika 
temauppgifter. De ges möjlighet att måla leran i olika 
lerfärger varefter verken bränns och glaseras. Här ut-
vecklar barnen sin skapande förmåga och förmågan att 
förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i kreativt 
skapande.

DANSLEK 
Längd: 60 minuter
Antal platser : max 15 barn
Pris: 2600 kr för 2 gånger

En verkstad fylld av dans och musik med fokus på lek och 
lust att uttrycka sig. Barndans bygger på lekfullhet och 
rörelseglädje och handlar om att uttrycka känslor, idéer 
och tankar med kroppen. Här tränar barnen sin koordi-
nation, motorik, rumsuppfattning och gestaltning. Olika 
rörelser och uttryck testas genom improvisation. Musiken 
är varierad och åldersanpassad.

Efter önskemål testar vi nu att Danslek är uppdelat på 
två tillfällen. Detta för att barnen ska få en chans komma 
tillbaka en andra gång för att repetera och utvecklas.

Foto: Annica Roos

Foto: Annica Roos

MUSIKLEK 
Längd: 2x60 minuter 
Antal platser : max 15 barn
Pris: 2600 kronor för 2 gånger

En verkstad fylld av musik och rörelse med fokus på lek 
och lust att uttrycka sig. Med rösten och kroppen utforskar 
barnen rörelse, ljud och sång. En dynamisk upplevelse där 
rörelserna och musiken växlar från stilla och långsamt till 
vilt och snabbt. Barnen får lyssna på olika instrument med 
varierande styrka och känsla och får testa sitt eget musi-
kaliska uttryck genom att spela till exempel xylofon och 
claves. Genom musiklek utvecklas motorik, koordination 
och kroppsuppfattning. 

Efter önskemål testar vi nu att Musiklek är uppdelat på 
två tillfällen. Detta för att barnen ska få en chans komma 
tillbaka en andra gång för att repetera och utvecklas.
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VERKSTAD I OLLE 
NYMANS ATELJÉER
Längd: 60 minuter
Antal platser : max 15 barn
Pris: 2000 kr

I vacker historisk miljö får gruppen en presentation av 
Olle Nymans konstnärskap för att sedan utforska sitt eget 
kreativa formspråk. 

Verkstaden börjar med en visning av Olle Nymans gamla 
ateljé med konstnärens collage, målningar och skulpturer. 
Här stimuleras barnens nyfikenhet och kreativitet och med 
inspiration av konstnärens verk skapar barnen sedan egna 
collage i hans nya ateljé.

STORSÅNGSAMLING 
Längd: 3x30 minuter
Antal platser : 20-25 barn
Pris: 170 kr per barn

Under tre tillfällen samlas barn och pedagoger och sjunger 
tillsammans i en storsångsamling. Grupperna får en fin 
repertoar av sånger och danser att samlas kring vilket skapar 
sångglädje, gemenskap och kontinuitet i arbetet med musik 
på förskolan. Barnen får testa sitt eget musikaliska och 
kroppsliga uttryck och utveckla sin motorik, koordination 
och kroppsuppfattning. 

Foto: Anna Olin

Foto: Emmelie Rudsberg

Foto: Annica Roos

BILD- OCH 
FORMVERKSTAD  
Längd: 60 minuter 
Antal platser : max 15 barn 
Pris: 2000 kr

I bild- och formverkstaden utforskas ett bild- och formut-
tryck som bestäms i samstämmighet med förskolans 
personal. Verkstaden erbjuder kreativt bildarbete där 
barnen får experimentera med och uttrycka sig i färg 
och form antingen fritt eller utifrån olika temauppgifter 
under handledning av vår pedagog. Barnen utvecklar sin 
skapande förmåga och förmågan att förmedla upplevelser, 
tankar och erfarenheter i bild och form.




