
  KU  KULLTURHUSETTURHUSET
  DIESE  DIESELLVERKSVERKSTTADENADEN

FÖRSKOLA
Hösten 2022

SCENKONST &
PEDAGOGISK
VERKSAMHET



TACK FÖR GOTT SAMARBETE 
ÄVEN DETTA ÅR
Efter detta fortsatt ansträngande läsår 2021/22 vill vi ge 
all förskolepersonal och alla barn en varm och innerlig 
applåd för det tålamod och mått av försiktighet alla 
vidtagit för att minska smittan av Covid-19. 

Alla förskolor, scenkonstgrupper och vi på Kulturhuset 
Dieselverkstaden har tillsammans arbetat mot ett 
gemensamt mål - att ge barnen så trygga och säkra 
kulturupplevelser vi kan!

Tack för den meningsfulla ansträngningen – helt i linje 
med Barnkonventionen!

Året med förändring av kulturpengen och nya 
kulturplaner
Hösten 2021 blev det tydligt för alla inblandade vad 
det innebar konkret att Nacka kommun sänkt skolornas 
kulturpeng med 50 %.
 
För förskolorna innebar det att ni inte kunde genomföra 
lika många kulturbesök som tidigare genom oss på 
Kulturhuset Dieselverkstaden. De flesta förskolor väljer nu 
aktivitet inför varje termin för sina respektive barngrupper. 
Befintliga kulturplaner kan såklart användas som ett 
utgångsläge för att boka in aktiviteter med era förskole-
grupper. Vi vet att vissa förskolor vill ha flexibilitet att boka 
in sig på aktiviteter för varje termin separat utan en fast 
kulturplan. 

Önskar ni en uppdaterad eller ny och fast kulturplan för 
hösten 2022 då ber vi er kontakta oss så snart som möjligt 
för ett möte. Kostnaden för att delta i kulturaktiviteter 
förskolan kommer att vara 140 kronor per barn för hösten 
2022.

FÖLJ OSS
        Facebook/dieselverkstaden 

        Instagram@dieselverkstaden

Kulturhuset Dieselverkstaden, april 2022. Med reservation för ändringar. 
Foto framsida: Troels Rosenkrantz. Illustration: Annica Roos

OM SCENKONSTEN
Rekommendationer skrivs av Kulturhuset Dieselverkstadens 
producent som också har gjort urvalet.



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

Scenkonsten ska underhålla och utmana, roa och oroa sin 
publik. Vi behöver den för att värna om demokratin och 
kunna reflektera över oss själva och vårt sammanhang 
i en värld där vi om och om igen måste slåss för 
yttrandefriheten och demokratin.

Syftet med scenkonst är att belysa frågor som är viktiga 
för medborgare i ett samhälle. Frågor 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 människor möts och 
publiken får tid att tänka och känna. Konsten ger inga svar 
och kommer inte heller med färdiga lösningar. Bra konst 
öppnar upp - för att du ska kunna hitta dig själv i olika 
berättelser och tänka självständigt.

Till hösten har vi bokat in ett roligt internationellt 
dansteater-projekt från Sydkorea och en cirkusföreställning. 
Vad ni än väljer kommer det att bli spännande och 
utmanande.

PEDAGOGISK VERKSAMHET
Vi erbjuder förskolor dessa aktiviteter : 
- Collage i Olle Nymans ateljéer 

- Musiklek

- Danslek

Våra kulturaktiviteter för förskolan är anpassad för en 
grupp på cirka15 barn. Verksamheten leds av professionella 
pedagoger och konstnärer. Barnens personliga uttryck och 
arbetet för öppenhet och mångfald är alltid i fokus hos 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 förskolans löpande avtal:

VAL AV AKTIVITET 16 – 30 MAJ. 
Inför hösten väljer förskolan vilka barngrupper som ska 
göra vad. Förskolan väljer själv bland lediga platser till de 
två scenkonstföreställningar som presenteras i kompendiet 
samt de tre pedagogiska aktiviteter som erbjuds. 

BOKA DATUM OCH TID 15 - 26 AUGUSTI 2022 
PÅ BOKAKULTURNACKA.SE

VIKTIGT! 
Val och bokningar är bindande, förskolans val för respektive 
grupp gäller när tiderna är bokade i augusti och kan 
inte ändras annat än i särskild överenskommelse med 
Kulturhuset Dieselverkstaden.

KULTUR 
HÖSTTERMINEN 2022
FÖRSKOLA
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN GRUPP
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15
BOKA FRÅN

AUGUSTI

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

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

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

FRÅGOR

ALLMÄNNA FRÅGOR 
boka@dieselverkstaden.se



Plats för egna anteckningar
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Rekommendation: Hur kan träd prata med varandra under 
jorden? Hur vet man hur gammalt ett träd är? Visste ni att träd 
pruttar? Hur ser livet ut under jord? I denna finurliga cirkuspoesi 
lyfts de stora frågorna fram om växandet.

Nesa i jorda är en finurlig cirkus om skogens hemligheter.
Visste du att svampen hjälper träden att prata med varan-
dra? Svampen är nämligen skogens telefon. 

Vi funderar och berättar sagor från verkligheten. Två luft-
akrobater och en musiker klättrar, gräver, balanserar och 
planterar. Kan vi tillsammans bli lika starka som myrorna?

Till fiolens drömmande och lekfulla toner utforskar akro-
baterna höjden, jorden och vad som finns under jorden. 
Kanske hittar de begynnelsen på ett träd?

Medverkande
På scen: Mari Dahl Stoknes, Karoline Aamås och Love Kjellsson
Musik: Love Kjellsson
Produktion: ENT och KompaniTO
Med stöd av:  R.E.D, Subtopia och Cirkus Xanti och 
Dansistan

NESA I JORDA - CIRKUS - 
REGI: MARI DAHL STOKNES, KAROLINE AAMÅS OCH LOVE KJELLSSON 

ENT

LÄNGD  40 MINUTER 

LÄMPLIG FÖR FSK FRÅN 4 ÅR

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE     

Foto: Troels Rosenkrantz Fuglsang



Plats för egna anteckningar
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Rekommendation: Vi är stolta att för första gången ge nacka-
barnen ett gästspel med Scenkonst för barn från Sydkorea. 
Det är en upplevelse och erfarenhet rikare att få möta en helt 
annan kultur än vad vi är vana vid. Hur gör dom? Vilka är olikhe-
terna? Vilka är likheterna?

Sydkorea är för många unga känt över hela världen genom 
”K-pop”, koreansk pop och sina musikaler. NENENE handlar 
om hemliga gläntan där djur och varelser lever sitt eget liv, 
kivas, leker och chillar tillsammans.   

Har du tur kan du möta en sjöjungfru, ett snällt natt-monster 
eller kanske en krypande tusenfoting? Ibland är det en damm 
och ibland ett hav och det är bara och bara fantasin som 
begränsar din värld.  I gläntan NENENE kan allt hända och alla 
är inbjudna. I slutet av föreställningen blir barnen inbjudna till 
en liten interaktiv workshop tillsammans med artisterna och 
dansarna. Allt tolkas till svenska.

Arbetet med föreställningen NENENE startade ett kulturut-
byte mellan ZebraDans från Sverige och kulturproduktions-
bolaget SangSang Maru från huvudstaden Seoul i Sydkorea. 

Projektet blev avbrutet av pandemin strax innan premiär. Nu 
finns det två versioner av föreställningen NENENE i samma 
glänta, inspirerade av varandra! Projektet startade i syfte att 
finna samarbeten mellan kulturverkare i respektive länder.

Priser Föreställningen har nått stora framgångar i Sydkorea, 
vunnit publikens pris På Assitej Korea Vinterfestival 2021 samt 
utvald till bästa produktion Korean Nordic Connection 2020.

Medverkande
På scen: Scarlet Kim, Eun-Kyol Ko och Kyoung Choul Soung
Språk: Koreanska förekommer men tolkas på svenska 
Musik: Kim Junseong välrenommerad koreansk filmmusikkompositör 
Produktion: SangSang Maru och Dong Youl UM, Sydkorea i sampro-
duktion med ZebraDans, Sverige

Foto: Dong Youl UM

SANGSANG MARU

LÄNGD 50 MINUTER INKL. WORKSHOP 

LÄMPLIG FÖR FSK FRÅN 3 ÅR

TRAILER OCH HANDLEDNING: 
BOKAKULTURNACKA.SE     

NENENE - DANSTEATER – GÄSTSPEL FRÅN SYDKOREA
REGI/ KOREOGRAFI: MINJUNG KIM OCH ANNE JONSSON
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Foto: Annica Roos

MUSIKLEK 
Längd: 60 minuter 
Antal platser : max 15 barn

Musikleken är en stund fylld av musik och rörelse.
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 musikaliska uttryck till exempel genom att 
spela olika instrument.

COLLAGE I OLLE 
NYMANS ATELJÉER
Längd: 60 minuter
Antal platser : max 15 barn

I vacker historisk miljö får barnen höra berättelsen om 
Olle Nymans konstnärskap för att sedan själva skapa.

Först får gruppen se Olle Nymans gamla ateljé med 
konstnärens collage, målningar och skulpturer. 
Här stimuleras nyfikenhet och kreativitet. Med inspiration 
av konstnärens verk gör de sedan egna collage i den 
nya ateljén.

DANSLEK
Längd: 60 minuter
Antal platser : max 15 barn

Dansleken är en stund 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 koordination, motorik, 
rumsuppfattning och gestaltning. Olika rörelser och 
uttryck testas genom improvisation. Musiken är varierad 
och åldersanpassad.

Foto: Anna Olin

Foto: Annica Roos


