
  FORTBILDNINGSDAG 

                    för KulturCrew 

måndag den 25 februari 2019 

             på Lokstallarna, Prinsgatan 43 , Karlshamn 

 7 olika workshops att välja mellan 

 ”Afrobeat, soul & hip hop” - Musik i Blekinge bjuder 

på svängig konsert 

 ”Typiskt Typisk” - Regionteatern Blekinge Kronoberg 

bjuder på härlig föreställning med dans, teater och 

musik 

 Goda fikor och smaskig lunch 

Sista anmälningsdag 31 jan. 

Mer info får du av Ingela Gånedahl 

0709 304 304 

  



Viktig information till KulturCrews handledare: 

 Alla deltagare får gå på 2 workshops under dagen, undantaget de som 

deltar i G: Pegagogiskt bygge. 

 Alla elever ska välja workshops i en graderad skala från  1 till 6. 

 Varje workshop är begränsad till 10-12 deltagare. Det innebär att delta-

garna förmodligen inte bara kan få sina första val. Vi kommer att ta hän-

syn till vilka kunskaper crewet som helhet behöver och om vissa works-

hops blir väldigt populära, måste vi kanske lotta ut platser. Det är viktigt 

att alla i ditt crew är medveten om detta! Men alla workshops kommer 

att vara spännande och nyttiga. 

 Alla workshops (utom G: Pedagogiskt bygge) kommer att upprepas 2 

gånger. Vi kommer också att så långt möjligt fördela deltagarna så att de 

yngre respektive de äldre får gå tillsammans, så att workshopledaren 

kan lägga sig på rätt nivå. 

Dagens hålltider: 

9.00  Ankomst och fika 

9.30 Vi hälsar välkommen och går igenom dagen 

9.45 Workshop 1  120 min 

11.45     Lunch            45 min 

12.30 Workshop 2     120 min 

14.30 Fika och konsert 

15.30 Typiskt Typisk 



A: Vad visas på scenen? 

Vi tittar på filmklipp med olika typer av föreställ-

ningar (teater, musik, film) tillsammans och pra-

tar om dessa. 

Vad handlar föreställningen om? 

Vilket budskap har den? 

Hur ser scenen ut? 

Hur är ljussättningen? 

Passar föreställningen för målgruppen? 

Hur reagerar publiken? 

Du får veta mer om vad som visas på scenen 

och det kommer att utveckla dig som Kul-

turcrew! 

Workshopledare är Ann-Christin Bernhardsson 

från Riksteatern Blekinge och Christina Verman-

dis från Musik i Blekinge 

B: Dans 

Se dans, prata dans, prova dans! 

Hur är det att vara dansare? Vad är en dansföre-

ställning? 

Detta tar vi reda på tillsammans på vår workshop.  

Workshopledare är Jennifer Darrell från Dans i 

Sydost och kanske några gäster 

C: Film  
Lär dig tipsen och trixen hur man filmar, gör 

intervjuer eller gör en trailer för ett kommande 

arrangemang. 

Vad ska man tänka på vad det gäller teknik, 

musik, grafik, innehåll, budskap och publice-

ring. 

Workshopledare är Niklas Croall , filmare från 

Filmregion Sydost 

D: Värdskap och presentationsteknik 

En fartfylld föreläsning/workshop där vi blandar 

roliga övningar med massor av tips om att stå på 

scen, prata eller uppträda inför publik och att ta 

hand om artister på bästa sätt. Många skratt utlo-

vas.  

Workshopledare är Bitte Appelqvist från Musik i 

Blekinge som är musiker, radiopratare, konferen-

cier, föredragshållare 

E: Marknadsföring 
Vad är viktigt att tänka på? Vi går på ett enkelt 

sätt igenom grunderna i marknadsföring. 

Alla får prova att göra en affisch till ett program 

som skolans elever snart ska se. 

Och vi har idéverkstad och samlar ihop bra 

marknadsföringstips. 

Workshopledare är Iréne Kleven från Rikstea-

tern Kronoberg som är marknadsförare 

Workshops  

F: Scenteknik 

Här får du vara med och ordna scenteknik för 

ett liveband. Du är med hela vägen från att 

bandet anländer och hjälper till med inlast, 

riggning, monitorer, mikrofoner och kablar 

samt enkel ljussättning. Dagen innehåller en 

livekonsert där du varit med och sett till att 

ljud och ljus funkar! 

Workshopledare är Emma Andrén, tekniker 

från Musik i Blekinge och Björn Kleinhenz från 

Musik i Syd 

G: Pedagogiskt bygge inför föreställ-

ningen Typiskt Typisk 

Följ med och hjälp till när Regionteaterns tekniker 

lastar in och bygger föreställningen Typiskt Typisk. 

Du får vara med på riggning av ljus och ljud och 

bygga upp scenografin och läktaren m.m. Dagen 

avslutas med att alla ser föreställningen tillsam-

mans. 

Workshopledare är Linn Bojing från  

Regionteatern Blekinge Kronoberg 

OBS! Denna workshop riktar sig i första hand till 

dig som är minst 12 år. Om du blir utvald att vara 

med på detta bygge av föreställningen så är du 

med under båda workshop-passen.   

  

  

  

  

  

  

  



TYPISKT TYPISK 
Vad är normalt? Och vem är normal? Går det att vara 
typiskt normal? Anna, Georgios och Rebecca tar er 
med på en resa kring hur det kan vara att vara typisk. 
Men hur ska de kunna veta hur en sådan är? Med dans 
och ord undersöker vi tillsammans vad det är att vara 
normal. 

Afrobeat, Soul & Hip hop  

med Adée, Mpho Ludidi & Unit 


