Skapande Skola ger eleverna möjlighet till personlig utveckling och inspiration till
eget skapande. Professionella musiker och kulturpedagoger kan tillsammans med
lärarna planera och utföra projekt som kan bidra till att lyfta den estetiska läroprocessen i skolan. Alla program kan anpassas efter skolans egna önskemål och behov.

Så här är det upplagt
Vi arbetar mycket med text och musik och vill
dela med oss av våra erfarenheter. Tanken är
att vi träffas under en hel skoldag.
• Dagen inleds med att KC Attitude spelar
några låtar akustiskt. Vi avslutar med en
låt som ”saknar” text. Här bjuder vi in till
vår skrivarverkstad
• Tillsammans med eleverna skriver vi en
text tillsammans
• Konsert! KC Attitude spelar egna låtar
samt låten vi skrivit tillsammans
• Avslutning med reflektion över dagens
dagens skapande
Eget skapande
Delaktighet, och att kunna samarbeta i grupp.
Ingenting är fel, allt kan få plats i en textrad.
Att våga höras, synas och påverka är viktiga
ingredienser.

KC Attitude
Skapa musiktexter med bandet

KC Attitude är ett rockband från Kulturcentrum Skåne som skriver egna låtar och texter.
Under en dag skriver vi en text till en låt tillsammans med eleverna. Låten framförs sedan som avslutning i en konsert. Kulturcentrum Skåne är ett regionalt centrum där en
eftergymnasial kulturutbildning, kulturarbetsplats och vår öppna verksamhet finns under
samma tak. Verksamheten vänder sig till barn och unga med intellektuell/kognitiv funktionsnedsättning. 				
www.kulturcentrumskane.com
Målgrupp

Konsert: F–10 • Skrivarverkstad: från åk 4–10

Publik

Konsert: 100 st • Skrivarverkstad: 25 st

Lokal

Större lokal, aula, gymnastiksal el. liknande

Speltid

Kl. 10–14, konsert 40 min

Bygg/rivtid

ca 60 min

Pris

15.000 kr exkl. moms. Resor ingår.

Målet är att alla elever ska:
• Inspireras till eget skapande
• Våga ta plats, dela med sig av sina tankar
• Bli inspirerade till att spela själva och
skapa musik
• Inspirera lärare att jobba integrerat
Detta program kan med fördel
kopplas till ämnena:
• Svenska
• musik
• samhällskunskap
• matematik
Övrigt
Konsten är till för alla. Vi vill med detta
projekt belysa vikten av delaktighet för alla
inblandade.
Äppelmärkt Konsert särskola åk 1–10 +
workshop särskola åk 7–10

”

Genom glädje, närvaro,
rörelse, fantasi och
gemenskap vill vi att
barn och unga ska
möta levande musik.
www.musikisyd.se

