KUL1415 i Kungsträdgården den 20 och 21 maj

Stockholms skolor är varmt välkomna till två fullspäckade, kreativa och informativa dagar för
alla ämnen och årskurser. Alla evenemang är utan kostnad. Till några få krävs föranmälan,
exempelvis visning av European Space center och några workshops. Skolor visar upp teater,
musikaler, dans och musik. Skolor anordnar Ted-talks, debatter och håller angelägna tal.
Visar modeller, film, konstutställningar och anordnar uppvisningar.
Alla 450 böcker som har producerats genom KUL1415 är utställda i Kungsträdgården.

I brevet får du ett axplock av våra programpunkter. Läs mer om vad som är på gång:
http://www.kul1415.se/kungsan/ . Programmet uppdateras varje dag. På webben finns även
datum, tider och plats och hur du anmäler dig till European Space center och workshops.
elisabeth.soder@stockholm.se , ansvarig för skolprojektet inom KUL1415

UTSTÄLLNING

European Space center, visningen
är gratis men föranmälan krävs.
Kanske träffar du också en bekant
astronaut.

KONSERTER

Nassim al Fakir välkomnar med sång och dans

Kristin Amparo tar med sig spännande gäster och
bjuder på allsång och konserter. Gäster läggs upp
allt eftersom på KUL1415 webben.

Victor Rydbergs gymnasium, Rainbow Warior.
En fartfylld, musikspäckad hyllning till
människans förmåga att hoppas och att vilja
förändra – trots allt.
.

Västerorts ungdomssymfoniorkester (VUS)
uppträder med gästande elev-kollegor från
hela Stockholm. Deltagarna i orkestern är
mellan 13 och 22 år. Repertoaren varierar,
från filmmusik till Brahms.

Kungliga Svenska Balettskolan uppträder
med koreografi till Hugo Alfvéns
”Roslagsvår”. För att värna om den svenska
musikskatten gjordes det medvetna valet att
välja en svensk kompositör.

El Sistema vill inspirera fler till att hänge sig
åt musiken genom att låta en förskolekör från
Husby uppträda. Projektet El Sistema
möjliggör för elever i alla åldrar, från
förskola till högstadium, att få lära sig att
sjunga i kör eller spela i orkester, som ett
verktyg för social utveckling och
integrering.

Elever från Primaskolan Farsta gestaltar Charles
Dickens berättelse om Oliver Twist genom
drama, dans och sång.

Colla Voce från Södra Latin sjunger. Colla
Voce är en sångtrio bestående av Alva
Söderbäck, Karin Blom och Mathilda Sidén
Silfver, alla 18-19 år gamla. Alla tre började
sin bana på Adolf Fredriks musikklasser och
studerar nu sång på Södra Latins Gymnasium.

Lindeparkens Gymnasiesärskola gör
LindePoP. LindePoP består av 14 elever som
går Musik, Dans & Teaterprogrammet
på Lindeparkens Gymnasiesärskola i
Skärholmen. Under 2014 spelade LindePoP
in en egen skiva - "Glada Hjärtan Hej"

Klastorpsskolan har samlat alla klasser i
framförandet av en Astrid Lindgren-hyllning!
En maffig kör på 250 personer kommer ta ton.
Dessutom har de skrivit en egenkomponerad låt
om vatten. Astrids texter hyllar trotsiga och
härliga barn som har egna åsikter, stark vilja,
kreativ styrka och en romantisk syn på naturen.

WORKSHOPS

.
I Ljuslabbet är alla välkomna att rita, klottra, måla
och skriva med ljus.

Gör din egen T-shirt. Använd din fantasi och
skaparglädje och gör en personlig KUL1415-tröja.
Vi använder textilpennor, lim och paljetter och
tröjor har vi på plats.

Upplev teknik på ett helt nytt sätt. I oktagonen har
KUL1415s egna tekniklab slagit läger och här kan
du pröva på ny teknik och spännande experiment i
en spirerande och cool miljö. Besök oss i
Kungsträdgården båda dagarna 9-16 och även på
www.kul1415.se/lab

Dansmuseet bjuder på afrikansk danslek. Här får
man dansa till medryckande trumrytmer från
Västafrika, smyga ut i djungeln för att plocka
frukt eller hämta vatten ur en brunn. Rörelse,
rytm och dansglädje utlovas!

Makerspace, vill du testa Strawbees eller
Quirkbot? Med enkla verktyg kan du bygga
nästan vad som helst. Bygg KUL-roboten med
lysande huvud och få din första robot badge
eller skapa dina egna mekaniska drakvingar.
Föreningen Floating Pictures har bjudit in DAC
från Stockholms universitet, Kids Hack Day,
My Makerbox och Teknikpedagogik för att de
skall hålla igång en uppfinnarverkstad i
Kungsan där alla kan vara med och bygga.

Yogansa danskoreografi- workshop, under
koreografiworkshopen får du lära dig en
koreografi från början till slut. Yayya är
läraren, och hip hop är stilen. Från
uppvärmning till färdig dans. Kanske följer du
sen med till stora scenen, för att hjälpa till att
värma upp inför sista showen på kvällen?

Graffitiworkshop med Dokument Press.
Workshopen somär på två timmar leds av
Dokument Press. Fokus ligger på att ge
deltagarna en grundläggande förståelse för
bokstavsarkitektur

Modevisning
Kärrtorps gymnasium har jobbat med frågan
om hållbarhetens roll i ett samhälle präglat av
konsumtion och mode. Låt dig inspireras av
deras udda kreationer i arbetet ”ÅTER
SEENDE”! Med sitt projekt vill de genom ett
estetiskt tillvägagångssätt göra besökaren
uppmärksam på dagens miljöproblem.
Projektet betonar även den kreativa processen,
interaktionen mellan medskapare och publik
samt samverkan mellan olika uttryckssätt.

Poetry Slam
Dialogskolan, dikterna har delvis kommit till i
ett samarbete mellan Sverige och Turkiet då
elever från Dialogskolan ingick i
utbytesprogrammet Erasmus. Temat var hållbar
turism och fred genom kontaktnät mellan olika
kulturer.

Poesi och Ted-Talks
Årstaskolan presenterar sitt pågående
poesiprojekt ”Livsviktigt”. Eleverna i årkurs 6
har utgått från frågeställningar som de sedan
har fått tolka fritt.

Utställning

Lillholmsskolan ställer upp med en konstutställning på temat
träd med tillhörande dikt.

Eleverna i Bas 1 på Sprintgymnasiet ställer ut med bilder ur
sin bok, Jag möter Stockholm med en väska, en väska fylld av
ett minne. Såhär beskriver läraren Alexandra Ljungkvist Sjölin
ungdomarnas historia: Tänk dig att du möter Stockholm med
en väska… Tänk dig att komma till ett nytt land. Tänk dig att
du inte känner någon. Tänk dig att du inte förstår språket
människor talar. Tänk dig att du inte känner igen lukter eller
smaker. Tänk dig att du måste börja om. Det krävs envishet
och mod.

Designgymnasium presenterar mode och
motreaktioner i form av antimode. Arbetet har skett
utifrån frågor som ”vad sätter gränser i
formgivningen av kläder?”, ”vad är bra passform?”,
och ”är passform synonymt med att passa på formen
(kroppen)?”.

Filmvisning

Klass MU1A på Södra Latins gymnasium består
av en dynamisk samling unga, ambitiösa, estetiska
och musikaliska människor. När de skulle börja
jobba med judendomen på religionslektionerna
ville de åstadkomma något större än att klara sig
igenom ett ångestfyllt prov. De gjorde en film

Modellutställning
Årstadalsskolan ställer ut modeller av åtta
Stockholmsbyggnader.
Stockholms Slott, Årstabron,
Katarinahissen, Globen, Riksdagshuset,
Stadshuset
Kaknästornet samt Stockholms Stadion.
Modellerna är byggda till största del av
skräp och varje modell har lampor eftersom
teknik och fysik har varit målet med
projektet.

