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22-29 april 2014

Välkomna till
Festival Spezials
festivaldag!

Kultur för alla
Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av
vetenskapens framsteg och dess förmåner.
(Utdrag ur FNs konvention om de mänskliga
rättigheterna artikel 27).
Det är viktigt att alla ges möjlighet att få ta del
av kulturlivet, att få uppleva kultur men även att få
skapa själv. För människor med särskilda behov
kan det ännu idag finnas hinder som gör att man
inte kan vara delaktig på lika villkor som alla andra.
Regeringen har beslutat att hela samhället ska
utformas så att personer med funktionsnedsättning blir fullt delaktiga inom alla områden. Samtliga
kulturinstitutioner och det fria kulturlivet som får
statliga bidrag måste därför se över sina lokaler,
information och verksamhet. Även om lokaler
m m tillgänglighetsanpassas så kan det ändå
finnas hinder eftersom man ofta är beroende av
personer i sin omgivning. Då gäller det att de man
har omkring sig förstår vikten och betydelsen av
kultur, är lyhörda och kan hjälpa till i det egna skapandet eller underlätta deltagandet i det offentliga
kulturlivet. Det är därför viktigt att vi alla engagerar
oss i frågor som rör kultur för alla och att vi med
gemensamma krafter ser till att vi får ett samhälle
där deltagandet i kulturlivet sker på lika villkor.
Festival Spezial är ett stort samarbete mellan
Blekinges samtliga regionala kulturinstitutioner,
Studieförbundet Vuxenskolan och Sensus, Kulturskolan i Karlskrona, KulturPedagogiskt Centrum i
Ronneby och i gott samarbete med fritidskonsulenterna i Blekinges kommuner. Med festivalen vill
vi stimulera till kontakt mellan kulturlivet i Blekinge
och människor med särskilda behov. Vi vill ge
kulturinstitutioner och kulturutövare inspiration att
utveckla och anpassa sin verksamhet så att den
kan nås och förstås av alla. Vi vill också inspirera
personal inom omsorg och särskola att upptäcka
och ta del av den kultur som finns i Blekinge och
även att få kunskap och inspiration till att främja skapande i
den egna verksamheten.

Ann-Christin
Bernhardsson
Kultursamordnare-Kultur
i vården/barnprogram
Blekinge Läns
Bildningsförbund

Lördagen den 26 april från kl14.00 i Lokstallarna,
Karlshamn. Alla är välkomna till en eftermiddag
och kväll med roliga aktiviteter och scenframträdanden! Enklare mat och fika finns att köpa.
Fri entré!
Vi startar kl 14.00 med en festlig inledning
Med Bitte Appelqvist. Sedan finns det många olika aktiviter att delta i t ex:

Makt i Media
Filmvisning: Häxans hämnd, Bruna bönor och VS Aliens. Man kan också få bli
fotograferad framför deras stora gröna duk (greenscreen) för att sedan enkelt
kunna byta bakgrund.

Sminkning/styling
Spela in din egen CD
Till självkostnadspris (50 kr).

Cirkus Elvira är i Blekinge
under Festival Spezial!

Fotboll

Ibland så går det upp och ibland så går det ner. Andra gånger är
allt upp och ner. När Daff-Daff är uppe är allt väl tills... Daff-Daff
har gått på kurs och lärt sig att balansera, eller var det att vara
balanserad? Tja, uppåner blir det i alla fall. När Daff-Daff får hjälp
blir det precis som det ska, både roligt och spännande.

15.30 Teater NEOM

På begäran har Cirkus Elvira skapat en Daff-Daff föreställning för er
arrangörer som inte har tillgång till stora teaterlokaler, men ändå vill ha
besök av Daff-Daff. UppåNer Daff-Daff har spelats i bibliotek, på dagis, i
särskolan, på sjukhus och i kyrkor mm. Alla som varit med när Daff-Daff
är i farten vet att det är lika roligt för vuxna som för barn.

Beställ föreställningen kostnadsfritt!
Omsorgen kan få spezialbeställa clown-föreställningen UppåNer DaffDaff kostnadsfritt och då kommer Cirkus Elvira till er verksamhet!
Aktuella veckor är 17, 18 och 19 och det finns mest eftermiddagstider.
För mer information och beställning kontakta Ann-Christin Bernhardsson 0455-30 51 44 eller ann-christin.bernhardsson.lbf@folkbildning.net.
Praktiska förutsättningar: Det behövs en spelyta på 3x3 m, takhöjden måste vara minst 2,40 m och det ska finnas eluttag 220V/10 A.

Vi målar en gemensam stor tavla
…och mycket annat skoj!

Teater NEOM ger sin årliga teaterproduktion som i skrivande stund går
under namnet En i mängden.

17.00 Kulturverkstans teaterföreställning
18.00 Musikschlaget
För mer info och anmälan till musikschlaget: www.musikschlaget.se.
Arrangör: Studieförbundet Bilda.
Teater NEOM

Fortbildnings- och inspirationsdagen 29 april i Lokstallarna Karlshamn
Välkommen till en dag för personal inom omsorgen, sär- och träningsskola, kommunala och regionala kulturverksamheter och alla andra
som är intresserade.
Kl 8.30 Samling
Kl 9.00 Välkommen – info
Kl 9.40 Presentation av förstudien
kring kulturarbetsplatsteater
Annie Risberg och Sylvi Viberg

Kl 10.10 Fika
10.30 Medis5
På Medis5 arbetar skådespelare, musiker,
fotografer, formgivare, filmare
m fl. I olika
formationer görs
teaterföreställningar, musikföreställningar, filmer och andra kulturproduktioner. Medis5 är en arbetsplats för personer med lindriga intellektuella funktionsnedsättningar. Verksamheten lyder under
LSS i Stockholm stad.
Medis5 är en verksamhet som bygger på människors kreativitet och kraft och där det egna uttrycket står i fokus. En
röd tråd för Medis5:s verksamhet är kvalitet. Det gäller såväl
i de produktioner de gör som material, lokaler, och utbildade
ledare inom både omsorg och olika konstnärliga inriktningar. Samtliga ledare har förutom omsorgserfarenhet också
en spetskompetens inom områden som konst, foto, teater,
webb, film. Både ledare och arbetstagarna har kompetenser
som berikar verksamheten.
Under det här seminariet kommer Medis5 att uppträda,
berätta om verksamheten samt ge exempel på samarbeten
med lokala kulturinstitutioner och skolan. Huvudpersonerna
från TV-filmen Anders och Harri kommer att berätta om filmens uppkomst och inspelning, filmfestivaler de besökt m m.

Kl 12.00-13.00 Lunch
Kl 13.00-14.00 Teater NEOM
Teater NEOM ger sin årliga teaterproduktion som i skrivande
stund går under namnet En i mängden.

teater- och dramaövningar och visar prov på sitt skådespeleri.
Tillsammans med Dennis och Andreas Dahl, dramapedagog
på Regionteatern får du pröva på populära och användbara
dramaövningar som kan tillämpas på olika teman.
Ledare: Dennis Andersson, Kulturverkstan – Karlskrona
Kulturskola och Andreas Dahl, Regionteatern Blekinge
Kronoberg.

Kl 14.00-16.00 Seminarier/workshops
Välj mellan ett långt pass (A el B) eller två kortare pass (C-J)
OBS! Eftersom det är begränsat antal deltagare i passen
måste du även göra ett andrahandsval. Vi fyller på i passen
allteftersom ni anmäler er, så först till kvarn...

H Rockskolan

A Med skogen som inspiration
Välkommen till en sinnlig och utvecklande eftermiddag i
skogen! Klä dig bekvämt och varmt och lämna för en stund
din vardagliga arbetsmiljö. Vi tar hjälp av naturen för att finna
ro och kreativitet och inleder med en stillsam mindfulnessövning. Dagen fortsätter sedan med spännande uppgifter där
vi skapar med skogens eget material – vi hinner även med en
god fika! Tillsammans avslutar vi i regnbågens alla färger och
du går hem med nya upptäkter!
Ledare: Marie Olivendal och Therése Bondesson.

B Slöjdcirkuspedagogik
Hemslöjden jobbar sedan många år med en egen pedagogisk
modell där barnet oavsett kön, funktionsnedsättning eller
ålder, får möjlighet att upptäcka och utforska slöjdens material
och verktyg i gemenskap med andra. Under denna workshop
kommer du inte bara få besöka denna värld och lära dig slöjda,
utan vi diskuterar även den pedagogiska tanken.
Ledare: Nisse Stormlod.

Kl 14.00-14.45				
C Medi@Boom
Medi@Boom är en tidning som görs av reportrar med någon
funktionsnedsättning. De kommer att berätta om sitt arbete,
hur de lyckas med sina intervjuer och kanske delge något
spännande scoop. Det finns möjlighet att se hur tidningen görs
i datorn och att ställa frågor.
Ledare: Madeleine Andersson.

D Läsning som inspirerar!
Läsning berikar och skapar sammanhang. Hur kan man
använda sig av lättlästa texter för att skapa läsgemenskap och
läsglädje? Vad händer i oss när vi läser tillsammans? Här får
du möjlighet att bli inspirerad till läsning på din arbetsplats.
Agneta J-son Granemalm berättar utifrån egna erfarenheter från många år med lättläst och om olika möten med
människor. Agneta J-son Granemalm arbetar som läsombudsinspiratörer och utbildar läsombud inom omsorgen för funktionsnedsatta och äldreomsorgen.
Ledare: Maria Lundqvist.

E Alla kan spela
(max 15 deltagare) 45 min
Testa Sten Bunnes bygelgitarr och andra enkla instrument
som passar alla. Du kan helt enkelt spela en låt direkt utan att
ha övat innan. Du får också tips och idéer om hur du enkelt
kan använda instrumenten i ditt arbete.
Ledare: Mia Moilanen och Sylvi Viberg.

F Dans
Dans i Sydost erbjuder workshops med dansaren Anna
Johansson där hon visar olika sätt att arbeta med Danskofferten, kroppen och fantasin. Danskofferten är en resväska full
med inspiration. Där finns böcker, filmer, musik, sjalar, dansskor och allt möjligt som kan väcka fantasin!
Anna är en modern dansare, utbildad vid Copenhagen Contemporary och Salzburg Experimental Academy of Dance.
Hon har sedan hon kom hem till Sverige, för några år sedan,
arbetat fram olika metoder som lockar till rörelse och uttryck
genom kroppen hos människor med och utan funktionsnedsättning. Hennes workshops med Danskofferten har blivit
mycket uppskattad runt om i sydostregionen och det är stor
efterfrågan på den.

Rockskolan är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan och Sjöarps gymnasieskola. Bandet spelar ett knippe
låtar och Thomas berättar och ger tips på hur man kan arbeta
med musik tillsammans med personer inom autismspektrumtillstånd.
Ledare: Thomas Lindberg.

I Bildworkshop
Genom flera korta övningar utforskar vi färgernas förmåga att
uttrycka människans olika känslor och tillstånd. Vi använder
musik, natur och andra ting som inspiration.
Ledare: Karin Howding.				

J Makt i Media
Makt i Media är ett projekt som fått medel av Arvsfonden med
Reaktor Sydost som huvudman. De vänder sig till personer
med funktionsnedsättningar och syftar till allas möjligheter att
vara producenter och delaktiga i digitala medier. Projektet
arbetar med filmproduktion, reportage, fotografi, webbradio
och textproduktion. Verksamheten som utgår ifrån Karlskrona
vill knyta till sig intresserade skribenter, film- och fotointresserade från hela Sverige. Lyssna till hur de arbetar och ta del av
deras första filmproduktioner.
Ledare: Caroline Heimfors och Jenny Lenemark.

Information och anmälan

På Annas workshops utgår hon från våra sinnen och låter
dem leda oss in i rörelse. Fokus på workshopen är att utveckla sin kroppskännedom, rumsuppfattning, rörelsespråk, perceptionsförmåga och sitt eget skapande. Vilken form övningarna tar beror på deltagarnas förutsättning och förkunskaper.
Grunden till alla övningar är att utgå från sin egen kropp och
vilja, därför kan alla vara med och få ut något av det.
Ledare: Anna Johansson.

Tidpunkt: Tisdagen den 29 april

15.15-16.00

Antalet platser är begränsat. Så först till kvarn-principen gäller! Anmäl dig hellre förr än senare.

G Dramatisera mera!

För mer information kontakta:
Ann-Christin Bernhardsson, Blekinge Läns Bildningsförbund, 0455-30 51 44.
E-post: ann-christin.bernhardsson.lbf@folkbildning.net

(max 12 deltagare, vid behov upp till 16 st)
Möt Dennis Andersson, skådespelare på Kulturverkstan –
Karlskrona Kulturskola. Han delar med sig av sina bästa

Plats: Lokstallarna, Prinsgatan 43, Karlshamn
Deltagaravgift: 400:-/person + moms
I avgiften ingår fika och lunch. Avgiften betalas mot
faktura.
Anmälan görs på www.blb.k.se
Sista anmälningsdag är 4 april. Anmälan är bindande
men kan överlåtas på annan person.

Välkommen till Spezial-föreställningar
med teater, allsång och film!

Öppet hus!

Sjung med oss!

Kulturprojektet

Sölvesborg fredag den 25:e april
Östra Storgatan 4, kl 10.00-14.00.
visar upp bl a konst, musik, keramik och film.

En musikalisk föreställning från
Regionteatern Blekinge Kronoberg, som väver ihop många av
den svenska barnvisans allra mest
välkända sånger. Bä bä vita lamm,
Mors lilla Olle, Majas visa, Blåsippan, Katten och svansen, En
sockerbagare är alla skapade av
Alice Tegnér. Ett musikdramatiskt
verk, där sångerna, trots många
år på nacken, känns igen av både
stora och små.

Karlshamn onsdag den 23:e april
Studieförbundet Vuxenskolan, Drottningg. 84, kl 17.30-20.00.

Prova på surfplatta
Med hjälp av en surfplatta kan du gå ut på internet, läsa
e-post och göra mycket annat. Ledare: Jane Jonasson.

Prova på dator
Med en dator kan du göra många spännande upptäkter,
kom och prova! Ledare: Gull Nilsson och Joel Nilsson.

Tjejgrupp

Spezial-rock

Var med och se vad man gör i en tjejgrupp. Alla tjejer är
välkomna. Ledare: Lena Johansson.

Fartfylld allsång med Bitte Appelqvist och sångerskan Adée!

Karlskrona torsdag den 24 april

Adée är en fantastisk sångerska
och rappare som bl a har turnerat
i USA. Tillsammans med Bitte
Appelqvist kommer hon att sjunga
för och tillsammans med er i en
fartfylld allsångs-show!

Ronnebygatan 9, kl 17.00-19.00.

Medi@Boom
Kom och hälsa på reportrarna i Medi@Boom. Du får möjlighet
att se hur reportrarna arbetar och de berättar om sina spännande intervjuer. Passa på att ställa frågor om intervjuerna
med Kronprinsessan Viktoria, stadsminister Fredrik Reinfeldt
eller Charlotte Pirelli. Ledare: Madeleine Andersson.

Makt i Media

Prova på surfplatta

Makt i Media är en nyhetssajt som görs av personer med funktionsnedsättningar,
syftar till allas möjligheter att vara producenter och delaktiga i digitala medier. De
visar upp sina första filmproduktioner, bland annat Häxans hämnd.

Med hjälp av en surfplatta kan du gå ut på internet, läsa
e-post och göra mycket annat. Ledare: Jane Jonasson.

Teater NEOM
Onsdag 23 april
Marinmuseum, Karlskrona kl.18.00
Torsdag 24 april
Furulundsskolan, Sölvesborg kl.13.00
Måndag 28 april
Folkets Hus, Olofström kl.14.00
Tisdag 29 april
Folkets Hus (f d Grand hotell),
Ronneby kl.18.00

Hela aktiviteten tar ca två timmar. På flera ställen kommer
också biblioteken och andra verksamheter att delta med
utställningar. Passar alla, oavsett funktionsnedsättning!
Biljetter bokar ni hos er fritidskonsulent i respektive kommun för 20:-/biljett och då ingår fika! (meddela om du t ex
behöver glutenfritt eller mjölkfritt).
Karlskrona: Peter Holmström 0455-30 34 43

Snart dags för premiär för Teater NEOM:s årliga teaterproduktion som i skrivande stund går under namnet En i mängden.
En stor kreativ energifylld ”teaterklump” med 21 skådespelare
flyttar sig varje torsdag närmre och närmre premiären!
Välkommen!

Torsdag 24 april kl.14.00
Fredag 25 april kl.18.30

Sölvesborg: Pia Olsson 0456-81 61 78

Plats: Lokstallarna, Karlshamn

Olofström: Lena Nilsson 0454-932 03

Biljettpris: 60:- vuxen, 40:- barn
och ungdom.

Ronneby: Lisbeth Karlsson 0457-61 75 60

Begränsat antal platser, så först till kvarn!

Spelas även under festivaldagen
den 26 april samt fortbildningsdagen den 29 april.

Välkommen till en
Sinnesworkshop
och Smakverkstad
i havsmiljö!
Vem är det som blåst upp alla ballonger
i Galjonshallen? Hur känns Stora Björn?
Vad är det Galjonsfiguren försöker säga?
Hur smakar egentligen riktigt salt fläsk?
Vi bjuder in till ett sagoäventyr där
allt kan hända. Smaka, lukta, lyssna och
känn, det kostar inte en enda spänn!
Vi erbjuder detta program 22, 23, 24, 25 samt 28 april.
Programmet sker två gånger per dag kl 10-12 samt kl 13-15
och platsen är Marinmuseum.
Max antal platser är 25 vid varje tillfälle, därför först till kvarn
som gäller! Kostnadsfritt!
Boka på mail: johanna.berup@maritima.se
Har ni frågor kontakta oss gärna:
Ola Palmgren ola.palmgren@karlskrona.se 0709-304972
Johanna Berup johanna.berup@maritima.se 0733-925780

K RUMELUREN.c om/DESIGNKONS UL AT ET.se

Blekinge Läns Bildningsförbund, Ronnebygatan 2, 371 32 Karlskrona
0455-30 51 44 | ann-christin.bernhardsson.lbf@folkbildning.net | www.blb.k.se

Följ oss på facebook.
Sök på Festival Spezial

