
Välkommen till en
INSPIRATIONS- OCH KOMPETENSUTVECKLINGSDAG 

om kultur i skolan 18 augusti
För första gången gör vi inom Riksteatern Kalmar län, Blekinge och Kronoberg tillsammans med våra länsteatrar Byteatern 
och Regionteatern gemensam sak och anordnar en inspirations- och kompetensutvecklingsdag för våra respektive läns alla 
kulturombud, lärare och annan intresserad personal!

Föreläsning med Gunnar Bjursell  -  ”Den kulturella hjärnan”
Gunnar Bjursell är professor em och koordinator för programmet Kultur och hjärna vid Karolinska 
institutet. Hans föreläsning fokuserar på den moderna neurovetenskapens forskning om vilken 
betydelse konst och kultur har för barns utveckling av socialt samspel, kreativitet, motivation, 
kognition och inlärning. Forskningen visar att det finns ett samspel mellan kulturaktiviteter  och 
hjärnans plasticitet, vilket i sin tur får betydelse för vår hälsa, välbefinnande och inte minst det 
livslånga lärandet. 

Föreläsning med Anna Berg  -  ”Att tala teater med barn”
Anna Berg är teaterdramaturg vid Göteborgs stadsteater och en mycket eftertraktad inspirations-
föreläsare. Hennes föreläsning handlar om att hitta nycklar till att tala om teater med barn. Hon 
utgår från en modell som fokuserar på de enkla nyckelorden beskriv - tolka - reflektera. Det är en 
modell som handlar om ett utbyte av tankar och intryck, inte av åsikter. Det är inte åsikterna som är 
det viktiga utan hur vi tolkar det som vi har upplevt! En föreställning kan tolkas på lika många sätt 
som det finns åskådare i publiken. Anna Berg kommer att tillämpa sin modell på deltagarna och 
tillsammans gör vi en föreställningsanalys på ”Historien om Bodri”.

”Historien om Bodri” - en teaterföreställning med Teater Barbara 
Baserad på Hédi Frieds bok med samma namn. Föreställningen handlar om Hédi 
Frieds barndom, om kärleken till hunden Bodri och om Hédi Frieds och hennes 
familjs liv före, under och efter tiden i koncentrationsläger. 

Information
Datum:
Plats: 
Kostnad:

 18 augusti
Byteatern Kalmar Länsteater, Kalmar
400 kr (exkl. moms)

Frågor och mer information
TF Turnéläggare Charlotte Aaby Hertzman

E-post:
Telefon: 0470-70 05 02

charlotte.aaby-hertzman@regionteatern.se 

Anmälan senast 31 maj

Program för dagen 
09:00 Ankomst och fika (kaffe/te och smörgås)
09:30 Hej och välkomna! 
09:35 Gunnar Bjursell föreläser om ”Den kulturella hjärnan”
11:00 Kaffepaus
11:15 Anna Berg inspirationstalar om vikten av kultur i skolan 
12:00 Lunch (på abonnerad restaurang i hamnen, ingår i deltagaravgiften)
13:00 Teater Barbara framför sin föreställning ”Historien om Bodri”
13:45 Anna Berg leder oss i en föreställningsanalys 
14:30 Vad gör en dramapedagog? 

Andreas Dahl och Helena Roditou Andersson förklarar
15:00 Eftermiddagsfika
15:15 Kollegialt erfarenhetsutbyte - samtal i grupper
16:00 Sammanfattning av gruppsamtalen
16:30 Tack och hej!


