
LÄNSKULTURDAGEN BARN OCH UNGA HÖSTEN 2019

Jungfrun Lilla scen Nya scen Stora scen tio14 Falurummet Foajén

09.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

Incheck och fika från 08.15 i Kulturhuset tio14

09.00-10.30
Skolbio 
”Fight girl”

Åk.6 och uppåt
Film i Dalarna

11.15 - 12.00
Prova på film och 

komik i dockteknik
Åk. 2 och uppåt. 20 platser

13.00 - 13.45
Prova på film och 

komik i dockteknik
Åk. 2 och uppåt. 20 platser

10.10-11.10
Slöjd håller

Alla åldrar. 25 platser
Hemslöjden

09.00-09.55
Magiska arkitekter

Åk.1-9. 15 platser
Bild & Form

14.15-14.55
Snacka om demokrati

Åk. 7-9 & gymnasiet
Dalarnas museum

10.30-12.00
”Det röda trädet”

Åk.4-6, 70 platser
Dalateatern

13.00-13.30 
”Livsrus”

Åk. 7-9  80 platser
4:e teatern 

09.00-09.30
Spoken word

Åk. 7-9  90 platser

14.15-15.00
”Blanca & Bianca”

6-9 år
Pantomimteatern

15.05-15.30 
Möt Länskulturen 

info och frågestund
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10.05-11.00
Magiska arkitekter

Åk.1-9. 15 platser
Bild & Form

Minimässa
Info, tävling m.m

Fika 14.00 - 14.15

13.00-14.50
Skolbio 
”Fight girl”

Åk.6 och uppåt
Film i Dalarna

Lunch 12.00 - 13.00



LÄNSKULTURDAGEN
Välkommen till

– barn och unga

23 oktober 2019
kl. 08.15-15.30

På Kulturhuset tio14 och Dalateatern, Falun

08.15-09.00 Incheck och fika på Kulturhuset 
tio14.


09.00-09.30 Spoken word 
Ismael Ataria är spoken-word poet, krönikör och 
föreläsare. Han presenterar ett urval på sin 
repertoar. 

09.00-10.30 Skolbio med filmen Fight girl  
Bodil är arg för att hennes föräldrar genomgår en 
skilsmässa. När hon och hennes bror flyttar till ett 
nytt bostadsområde med deras mamma träffar 
Bodil den coola tjejen Joy som tränar kickboxning. 
Bodil bestämmer sig för att följa med. Från åk.6. 
Efter filmen sker utlottning av animationslådor.


09.00-09.55 samt 10.05-11.00 Magiska arkitekter 
Arkitekturworkshop på barns villkor. lek, allvar och 
utforskande samhällsplanering utifrån erfarenheter 
från arkitekturkollo i Borlänge 2019 tillsammans 
med arkitekturpedagog Amanda Larsson och 
Pernilla Wåhlin Norén, stadsarkitekter i Borlänge 
kommun. För åk.1-9. Antal platser 15 st.


10.10-11.10 ”Slöjd håller” med Dalarnas 
Hemslöjdsförbund  
Med ”Slöjd håller” vill vi inspirera dig att använda 
enkla redskap, energisnåla tekniker och att 
återanvända och använda naturliga material. Med 
kunskap kan du göra egna val som bidrar till ett 
hållbart samhälle. Med dina händer kan du göra 
skillnad. Kom och prova enkla tekniker och kanske 
se en och annan klimatsmart idé.

10.30-12.00 Det röda trädet med Dalateatern 
är en visuell och musikalisk 
scenkonstföreställning baserad på Shaun Tans 
poetiska bok. Följ med flickan med det röda 
håret på en förunderlig resa. En rörande och 
bångstyrig berättelse om att hitta hem och inte 
ge upp. Åk.4-6 70 platser. 

11.15-12.00 ”Prova på film och komik i 
dockteknik” 

Workshop tillsammans med regissören och 
dockmakaren Petter Lennstrand. Ta del av hans 
magiska dockvärld och prova på dockspel med 
regi. Hör Petters egna berättelser om att göra 
film med dockor. Åk. 2 och uppåt.


12.00-13.00 Lunch  
Vi bjuder på matig macka med festis/kaffe.


13.00-13.30 Livsrus med 4:e teatern 

som handlar om Berit, Marco och Sonja som alla 
möts av en slump, som kommer att ha större 
inverkan på deras liv än någon kunnat ana. En 
existentiell komedi om längtan efter dramatik i 
tillvaron och riktning i livet. Åk. 7-9.


13.00-14.50 Skolbio med filmen Fight girl 
Bodil är arg för att hennes föräldrar genomgår en 
skilsmässa. När hon och hennes bror flyttar till 
ett nytt bostadsområde med deras mamma 
träffar Bodil den coola tjejen Joy som tränar 
kickboxning. Bodil bestämmer sig för att följa 
med. Från åk.6. Efter filmen sker utlottning av 
animationslådor.

13.00-13.45 ”Prova på film och komik i 
dockteknik” 

Workshop tillsammans med regissören och 
dockmakaren Petter Lennstrand. Ta del av hans 
magiska dockvärld och prova på dockspel med 
regi. Hör Petters egna berättelser om att göra 
film med dockor. Åk. 2 och uppåt. 

14.00-14.15 Fika i foajén i Kulturhuset tio14 

14.15-15.00 Blanca och Bianca med 
Pantomimteatern  
Ett trottoardrama där Blanca och Bianca möts 
en kall vinterdag för första gången. Bianca sitter 
med sin färgglada sjal och sin pappmugg 
utanför mataffären och Blanca har en varm säng 
att sova i och mat i magen. 

14.15-14.55 ”Snacka om demokrati” 
tillsammans med Dalarnas museum 
För åk.7-9 samt gymnasiet. 


15.05-15.30 Möt länskulturen 

Information och frågestund som avslut på 
dagen. Träffa representanter från 
länsinstitutionerna och passa på att ställa dina 
frågor.


10.00-15.30 Minimässa 
Informationsbord, tävling och aktivitet i foajén på 
Kulturhuset tio14.


