Övrig information
Väskorna lånas ut kostnadsfritt för
ickekommersiella pedagogiska
projekt i Gävleborgs län. Låntagaren
betalar eventuell frakt. Observera
att alla väskor har egna villkor och
låneregler.
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Utlåningsplatser
Mediecentrum, Bollnäs kommun
www.bollnas.se/mediecentrum
Astrakan, Sandvikens folkbibliotek
www.sandviken.se/biblioteket

Låna en väska till pedagogiska projekt
Vill ni göra film? Uppleva konst i klassrummet? Kanske läsa en film? Dansa en bok? Eller varför inte knacka på? Vi har väskor fyllda med pedagogiskt material och inspiration till utlån för
projekt i förskola och skola.
The Night of the Hunter – the Game
Ett mobilt samtidskonstverk som består av en samling gjutna skulpturer,
objekt i plexiglas, en spelplan och spelkort förpackade i en stor svart bok.
Detta originalkonstverk, som är inspirerat av filmen The Night of the Hunter, vill stimulera fantasin och skapa utrymme för berättande, lek och spel.
I väskan finns även en iPad för arbete med animering samt en pedagogisk
handledning. (Lånas från Mediecentrum eller Astrakan)
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iPads
Skapa animerad film och e-böcker! Väskan innehåller fem stycken iPads
laddade med appar för eget skapande. I väskan finns även iPad-stativ,
pennor, pedagogisk handledning för förskolan, tips och inspirationsmaterial. (Lånas från Mediecentrum eller Astrakan)
Prata konst
Tre konstväskor på tema porträtt, djur och landskap innehållande reproduktioner ur Länsmuseet Gävleborgs samling. Titta på konst tillsammans,
samtala och diskutera. I väskan finns även en pedagogisk handledning.
(Lånas från Mediecentrum)
Animera mera!
Skapa animerad film med lera, pappersfigurer, dockor eller foton! Bara
fantasin sätter gränser. Animationsväskan innehåller en kamera med
självutlösare, en laptop med redigeringsprogram, stativ, green screen och
en ritplatta med penna. (Lånas från Mediecentrum)
Kontakt – Länsgruppen för barnkultur
www.regiongavleborg.se/kulturutveckling
www.lansmuseetgavleborg.se
www.gavleborg.riksteatern.se
www.sandviken.se/trampolin
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Filmutrustning
Vill du göra film? Utforska filmens förtrollade värld med berättande,
teknik och lek! Filmväskorna innehåller en laptop med redigeringsprogram, filmkamera med hårddisk, stativ och praktiska tips för
filmskapande. (Lånas från Mediecentrum)
Knacka på!
Dansa! Lyssna! Läsa! Låna en ryggsäck med specialkomponerad musik, danshandledning och såklart boken Knacka på. Väskan innehåller
även rekvisita som ni kan använda när ni dansar er igenom Anna
Clara Tidholms pekboksklassiker tillsammans med barnen.
(Lånas från Astrakan eller ditt bibliotek )
Läs en film!
Kan man läsa en film? Kan man se en bok? Se, läs, lyssna och jämför!
Vi har packat väskor med böcker, film och pedagogisk handledning.
Välj bland olika titlar för olika åldrar. Läs en Film kan inspirera till ökad
läslust, samtal och reflektion samt en fördjupad förståelse för de
rörliga bildernas språk och inspiration till eget skapande. (Lånas från
Mediecentrum eller Astrakan)
Snuttefilm – för de små
Ett paket med fem korta animerade filmer för de allra yngsta. Filmerna bygger på peka-och-läs-böckerna: Alla får åka med, Hela natten,
Apan fin, Simons anka och Nelly packar. Snuttefilmsryggsäcken
innehåller en DVD med snuttefilm, två exemplar av böckerna samt en
pedagogisk handledning. (Lånas från Mediecentrum, Astrakan eller
Gävle Stadsbibliotek)
Berättarryggsäcken
En specialframtagen ryggsäck fylld med föremål och berättelser,
som finns nedskrivna och inlästa på iPads. Berättelserna utspelar sig
i Sandviken och ska skapa intresse för lokalhistorien och inspirera
barnens eget berättande. Berättarryggsäcken lånas ut i Sandvikens
kommun. Medföljande pedagogisk handledning ger inspiration och
vägledning. (Lånas från Trampolin i Sandviken/Astrakan)
Kulturkorgar
Vad kan barnkultur vara? Innehållet i korgarna visar förslag på hur
vuxna kan uppleva kultur tillsammans med små barn. Korgarna finns
på BVC och visas vid besök av föräldrar, blivande föräldrar och andra
vuxna. De kan ses som informations- och inspirationsmaterial. Innehållet kan bli en aha-upplevelse för de vuxna som inte ännu har hittat
till kulturupplevelser tillsammans med sina barn.

Följ oss på Facebook! www.facebook.com/barnkulturgavleborg
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