
DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN  

SKOLEÅRET 2019/2020 
 

Oversikt over aktiviteter høsten 2019 og våren 2020 
 

Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kulturuttrykk: 
• Scenekunst 
• Visuell kunst 
• Musikk 
• Film 
• Litteratur 
• Kulturarv 

 
Målene for Den kulturelle skolesekken er: 

• Å bidra til at barn og unge får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud. 
• Å legge til rette for at elevene lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med å utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag. 
• Å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål. 

 
 

Her følger programmet for Turneorganisasjonen for skoleåret 2019/2020. Skolenes egne aktiviteter kommer til høsten.  

 

 



Turneorganisasjonen  
Trinn Tiltak Innhold/tema Dato/kl. slett  
HØST 2019     
1-4 trinn  Baluba Runa  Film - Baluba Runa er en dramatisk, morsom og 

underholdende film for barn. 
Vises 3 ganger med inntil 45 elever pr. gang.  

9.9 og 10.9 

6-7 trinn Er det alltid galt i stjele – 
filosofisk samtale  

Visuell kunst - Sammen ser vi videoverket Biltyveri av Robin 
Rhode. Etterpå leder formidleren Ina Eriksen en filosofisk 
samtale med bakgrunn i denne videoen. I samtalen skal alle få si 
sin mening og vi finner ut hvordan vi ofte tenker forskjellig. 

10.9 kl. 10.20 

5-7 trinn  Hockeysveis  Litteratur - Forestillinga «Hockeysveis fører til dårlige rim» 
handler om den glade frisøren Lazze som elsker frisyra 
hockeysveis, vakre Gunn og gode rim. Uheldigvis har han to 
fiender og ett problem. Dette fører han opp i mye trøbbel og 
forviklinger med kjeks, svenske danseband og en skalla prest. 

1.11  

8-10 trinn  Hai- brobyggeren  Film - Dette er historien om Hai Hang og Brumunddal. Det er 
mer enn 25 år siden hjemstedet til Hai ble til "stedet Gud 
glemte", og hovedstad for rasisme og fremmedfrykt i Norge. 
Brumunddølene klarte å snu det vonde til noe godt. Nå har 
Hai kommet hjem for å gi noe tilbake. 
 

14.11  

1-4 trinn  Godtgrisen  Litteratur - Når Line kommer på besøk vil hun tegne og 
fortelle. Litt om seg sjøl, litt om andre ting, men aller mest om 
Godtegrisen. Og så skal det danses - det blir grisefint! 

25 og 26.11 

8-10 trinn  Superwoman Scenekunst - Hva er det som får stuntfolk til å kaste seg 
foran biler? Hvorfor lar de seg bli tent på? Og hvordan lages 
egentlig slosscener på film? Thea Danielsen Fjørtoft er 
stuntkvinne og skuespiller. 

3.12  

VÅR 2020     



9 trinn  En prikk og en strek  Visuell kunst - Ikke tenk, vær så god å tegne!", sier 
billedkunstner Aleksi Wildhagen.  Velkommen til 
tegneverksted!   

16.1  

5 trinn Et lite stykke kunst  Visuell kunst - Kan bilder være inspirasjon for å bevege seg? 
Dette verkstedet handler om å oppleve kunst med hele 
kroppen. 

7.2 

8-10 trinn  Frida ÅnnevikV20 Musikk - Det finnes stemmer som ikke gir deg noe valg. 
Stemmer som får deg til å stoppe opp. 

Frida Ånnevik skriver og synger egne låter på norsk. Hun er fra 
Ridabu utafor Hamar, og skriver tekstene sine på 
hedmarksdialekt eller det hun kaller et romslig bokmål.   

I denne konserten har hun med seg keyboardist Andreas Løwe 
og gitarist Haldor Røyne.  

 

10.2  

8-10 trinn Framtid på flukt  Litteratur - Skolen får besøk fra 2045 - en flyktning fra 
framtiden. Gjennom slampoesi vil dere få rapport fra framtiden 
slik at dere kan forberede dere på hva som kan skje. Det er 
kanskje en advarsel, kanskje et rop om hjelp, kanskje et håp 

23.3 

4 trinn Balansetegning  Visuell kunst - Bli med på tegneverksted med kunstneren 
Randi Liliequist. Her får du prøve å tegne på måter du kanskje 
aldri har tegnet før! 

 

15.4 og 16.4  

 


