
FANTASIFABRIKEN ÖKAR
PRODUKTIONEN

Nu har vi samlat våra bästa tips från
Fantasifabriken och gjort en handledning
på hur man kan arbeta utifrån detta
koncept på förskolor och bibliotek.
Fantasifabriken bygger på berättande- 
och skaparworkshoppar utformade för
barn 3-5 år. Vi levandegör bilderböcker
med drama, musik, rörelse, skapande 
och digitala verktyg som Green Screen,
iMotion och iMovie. Materialet 
portioneras ut under hösten med olika
teman, bilderböcker, skaparworkshoppar
och metodfilmer. Arbetar du i Gävleborgs
län kan du ta del av materialet.
Anmälan till:
katarina.a.eriksson@sandviken.se

Prenumerera och bli inpirerad

KULTURLEVERANS FRÅN LITTERATURHUSET TRAMPOLIN
 

       ETT LITTERATURLABB

I höst startar vi Litteraturlabbet, där
lustfyllda litteraturlaborationer blir till
ordmagi. Vi utforskar estetiska metoder 
för att uppmuntra barn och ungas 
skrivande. Detta kreativa arbetssätt kan
du i Gävleborgs län ta del av genom att
prenumerera på Litteraturlabbets 
skapande workshoppar, skrivarövningar 
och fortbildningsträffar. Anmälan till:
ulrika.goude@sandviken.se.

        Experimentera och laborera

NY PERSONAL OCH ETT NYTT
REGIONALT UPPDRAG

Glädjande nyheter! I vår har vi fått 
en ny verksamhetsutvecklare. 
Ulrika Goude Westberg är dramapedagog
med stor erfarenhet av skrivande, regi, 
dans och musik. Hon har tidigare arbetat 
på kulturskolan i Sandviken och varit 
involverad i Trampolins verksamhet ända
från starten. Nu arbetar hon heltid på
Trampolin och är bl.a. i full gång med att
utveckla skrivande för barn och unga.
Trampolin har även ett nytt regionalt
uppdrag som handlar om att sprida våra
arbetssätt och metoder till pedagoger,
bibliotekspersonal och andra kultur-
utövare. Se här vad vi erbjuder i höst!

Utveckla och sprida
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I höst utvecklar Trampolin två nya
Litteraturprojekt inom Kulturlöftet i 
Sandviken kommun. Kulturlöftet är en
kulturgaranti för alla barn från förskolan
till åk.9. I samarbete med kulturskolan
har vi tagit fram en interaktiv föreställning
för 4-5 åringar. Föreställningen är
inspirerad av den lettiska bilderboken 
Kiosken av Anette Melece. Vi bjuder in 
barnen till Olgas kiosk med drama, 
musik och dans. Varje förskola får med 
sig en goodiebag med boken Kiosken och 
en handledning för eget skapande.
Följ gärna vårt Instagramkonto,
litteraturprojekt_kiosken. Där lyfter vi det
barnen har skapat och visar bilder från
projektet och utställningen "Smått och Gott".

Nytt litteraturprojekt för förskolan

KIOSKEN

 

I projektet Bubblan samarbetar vi med
kulturskola, konsthall och bibliotek och
utgår från boken Bubblan av Siri
Petersen. Alla elever i åk.5 bjuds in till
Kulturcentrum för att delta i olika
workshoppar inspirerade från boken.
De får bl.a. uppleva en interaktiv
utställning byggd på skrivande och
musik, samt utforska frågor om
miljöansvar och identitet genom dans,
bild, musik och teater. Detta projekt
kan ni följa på litteraturhusbloggen
eller kulturlöftets egna blogg
www.kulturloftet.se. 

Nytt litteraturprojekt för åk.5

BUBBLAN

Bloggen har fått en uppfräschning med 
nya färger och layout. Följ bloggen och ta
del av våra kategorier som Skapa & berätta,
Forskning, Seminarier och fortbildning,
Metodutveckling m.m. Vi publicerar regel-
bundet inspirerande och matnyttiga inlägg
kopplat till läs- och språkutveckling med
skapande och berättande i fokus. Vill du
veta mer om Trampolin? Läs om vår 
bok Trampolinmodellen och se filmen här.

NYGAMMAL BLOGG

www.litteraturhusbloggen.se

Trevlig
sommar!
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