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BOKA FRÅN

AUGUSTI

VÅR VERKSAMHET FÖR SKOLOR BESTÅR AV:

• Visning och verkstad i Nacka konsthall
• Kulturhistorisk vandring 
• Verkstad i Olle Nymans ateljéer
• Temaverkstäder 

Verkstäder och vandringar är anpassade efter en klass, ca 
26 elever. Verksamheten leds av professionella pedagoger, 
konstnärer och guider. 

Elevernas personliga uttryck och arbetet för öppenhet 
och mångfald är alltid i fokus hos oss på Kulturhuset 
Dieselverkstaden.

Varje skola ska boka in sina avtalade klasser efter respektive 
kulturplan senast 28 augusti

ÖNSKEMÅL KULTURHISTORISK VANDRING
De klasser som ska gå kulturhistoriska vandringar under 
ht-20 har fyra områden att välja på. Varje skola väljer den/
de vandringar som man vill gå i önskemålsformuläret på vår 
hemsida bokakulturnacka.se fr.o.m. den 11/5 t.o.m. den 20/5
Ni kan välja vandringar i följande områden:

• Nacka kvarn och Hellasgården
• Boo
• Saltsjöbaden 
• Finnboda

BOKA SKAPANDE VERKSAMHET
Bokningen öppnar på bokakulturnacka.se den 17 augusti 
och stänger den 28 augusti

TEMAVERKSTÄDER
Berörda lärare kontaktas efter att de bokat in sina klasser på 
höstens scenkonst. Eventuellt kommer vi med lite nya idéer 
kring temaverkstäderna längre fram. Vi hör av oss!

Ni är alltid välkomna att vända er till oss med frågor, idéer eller 
önskemål om konstnärliga projekt/verkstäder m.m. Det gäller 
även projekt som inte ingår i skolans löpande avtal, exempelvis 
inom ramen för skapande skola.  

FRÅGOR
Anna Olin: annaeva.olin@nacka.se eller 070-431 96 02 
Martin Hansen Frost: martin.hansen-frost@nacka.se
eller 070-431 95 31 

VARMT VÄLKOMMEN  MED DIN KLASS

Skapande verksamhet 
HÖSTTERMINEN 2020
FÖRSKOLEKLASS
- ÅRSKURS 9
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VERKSTAD I OLLE 
NYMANS ATELJÉER
Längd: 120 minuter Pris: 3000 kr 

Utforska ditt kreativa formspråk!
I vacker, historisk miljö får eleverna möjlighet att fördjupa 
sig i Olle Nymans konstnärskap för att sedan utforska sitt 
eget kreativa formspråk. 

Först får klassen en visning av Olle Nymans gamla ateljé 
med konstnärens collage, målningar och skulpturer. Här 
stimuleras elevernas kreativitet och nyfikenhet. I nya ateljén 
får de sedan gestalta sin upplevelse och sina kunskaper i 
en skapande uppgift. Med inspiration av Olle Nymans verk, 
tillverkar de egna skulpturer med lera, porslin, snäckor och 
pärlor.

Foto: Anna Olin

Foto: Anna Olin

VISNING OCH VERKSTAD
I NACKA KONSTHALL
Längd: 75 minuter Pris: 1800 kr

Utforska konst och eget skapande i Nacka konsthall!
Barn och ungdomar är nyfikna och har inga förutfattade 
meningar om hur konst ska se ut. Det är viktigt att bevara 
den nyfikenheten och använda vår konsthall för gemensam-
ma upplevelser och samtal. Konst väcker frågor.

I Nacka konsthall möter klassen konst på ett lustfyllt sätt och 
utforskar aktuell utställning tillsammans med en konstpedagog. 
Här får eleverna utveckla sin förmåga att upptäcka, reflektera 
över och ta ställning till olika frågor.

I verkstaden får eleverna själva skapa. Då konsthallen 
visar flertalet utställningar per år skiftar det pedagogiska 
upplägget men är alltid anpassat för åldersgruppen. 
Vi avslutar besöket i konsthallen med reflektion kring 
upplevelsen.

Foto: Pixabay

TEMAVERKSTAD 
KOPPLAD TILL SCENKONST
Längd: 120 minuter  Pris: 3000 kr

Gestalta din upplevelse!
Temaverkstaden är ett efterarbete kopplat till terminens 
scenkonst och ger eleverna möjlighet att bearbeta sina 
upplevelser samt fördjupa sig i föreställningens innehåll 
och tema.

Genom samtal om föreställningens händelseförlopp relateras 
handling och tema till elevernas vardag och verklighet. 
Eleverna får sätta ord på sina känslor och tankar för att 
sedan gestalta dem i eget skapande. Här tränas kreativa 
förmågor som lekfullhet, intuition och fantasi.

Konstnärligt uttryck och innehåll för terminens temaverk-
städer bestäms utifrån skolans val av föreställning.
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Känn historiens vingslag!

Upptäck och utforska kända och okända platser och låt en 
kunnig guide berätta och levandegöra hur livet i Nacka såg 
ut förr. 

Den historiska beskrivningen av området ger fördjupade 
kunskaper både av dåtid och nutid och genom ett historiskt 
perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden 
och också för andras historia och situation. 

Genom att ta del av den kulturhistoriska vandringen får 
eleverna historiska referenser och kunskaper om närområ-
det.

Välj den vandring som passar er bäst i önskemålsformuläret 
på bokakulturnacka.se 11-20 maj.

Nacka kvarn & Hellasgården 
I anslutning till kvarngårdsområdet, med resterna av hus och 
kvarnar, berättar guiden om brukssamhället som grundades 
redan under Gustav Vasas tid. 
Du får också höra om husförhören, barnens levnadsvillkor i 
äldre tider, Karl den XII:s kulknapp och mycket mer.

Boo
Boo är ett område som har varit bebott länge. 
Den här vandringen bjuder på kunskap om bl.a. Boo gård, 
Baggenstäket- Sveriges äldsta farled, det stora nordiska kri-
get och Slaget vid Stäket. Ni passerar Skogsö naturreservat 
och ser Skogsömonumentet på håll.

Saltsjöbaden
Saltsjöbaden har en anrik historia med starka kopplingar 
till familjen Wallenberg och Kooperativa Förbundet. Under 
vandringen får ni bl.a. lära er mer om hur Saltsjöbaden kom 
till, Saltsjöbanan, Sjuvillorna, Sveriges äldsta elverk, Grand 
Hotel, kallbadhusen och Grünewaldvillan.
  
Finnboda
Finnboda, idag ett spännande bostadsområde men under 
mer än 100 år en av Stockholms största och mest bety-
delsefulla arbetsplatser. Här låg tidigare ett beckbruk och 
därefter Stockholms största varv.
Ni får en inblick i hur livet såg ut i Finnboda förr och hur 
området utvecklats under åren.

Foto: Stockholms stadsmuseum

KULTURHISTORISK VANDRING  
Längd: 60-90 minuter Pris: 2000 kr
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BOKA FRÅN

AUGUSTI

VÅR VERKSAMHET FÖR FÖRSKOLORSKOLOR BESTÅR AV:

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

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
Bokningen öppnar den 17/8 och stänger den 28/8 på 
bokakulturnacka.se 

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

FRÅGOR
Anna Olin: annaeva.olin@nacka.se eller 070-431 96 02 
Martin Hansen Frost: martin.hansen-frost@nacka.se 
eller 070-431 95 31 

VARMT VÄLKOMMEN  MED DIN GRUPP

Skapande verksamhet 
HÖSTTERMINEN 2020
FÖRSKOLA

5
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DANSLEK 
Längd: 60 minuter
Antal platser : max 15 barn
Pris: 2600 kr/ 2ggr 

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.

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 kr/ 2ggr

En verkstad fylld av musik och rörelse med fokus på lek och 
lust att uttrycka sig. Med rösten och kroppen utforskar bar-
nen rörelse, ljud och sång. En dynamisk upplevelse där rörel-
serna 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 musikaliska uttryck 
genom att spela t.ex. xylofon och claves. Genom musiklek 
utvecklas motorik, koordination och kroppsuppfattning. 

Musiklek är uppdelat på två tillfällen. Detta för att barnen ska 
få en chans komma tillbaka en andra gång för att repetera 
och utvecklas.

Foto: Emmelie Rudsberg

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.
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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.

Foto: Anna Olin

Foto: Annica Roos

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

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.


