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Sk o lpr ogr am
Hös ten 2013
Efter en fantastisk sommar med mycket

sol och förhoppningsvis lite avkopplande
stunder för de flesta, ser vi fram emot höstens nya utställningar och aktiviteter. Med
sensommaren och hösten följer en tid då vi
succesivt söker värmen och avkopplingen
innanför husets fyra väggar.

Höstens utställningar
Slow Art

7/9 - 30/11
Slow Art handlar om perspektiv
på tid och tillverkningsprocesser.
I utställningen har teknik,
material och mödosamma arbetsprocesser givits en särskild
betydelse. Det handlar om att
göra saker väl istället för snabbt, kvalitet istället för
kvantitet. Att behandla material, våra gemensamma
naturresurser, med omsorg.
Vi samtalar om hur tidsbegreppet utifrån tillverkningsprocesser påverkar vår livsstil.
I vår ateljé provar vi på konsthantverk med lång
arbetsprocess, kanske en början till något som kan
fullföljas i skolan under terminen.
Lektionstid: 60 min visning av utställning
90 min visning och ateljétid.
Ålder: åk 6-9 och gy
Bokningsbar:10/9-29/11
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Istället för att susa omkring med alla måsten
kanske det ges tid till eftertanke och praktiskt
arbete i lite lugn och ro. Höstens utställning
handlar om att låta konsthantverket ta sin tid.
Tillåter vi oss idag att sänka tempot, låter vi
saker och ting få ta sin tid och tänker vi kvalité
eller kvantité?

Uppsökande verksamhet på skolan
En nyhet är att museet erbjuder uppsökande pedagogisk verksamhet. En del
av skolorna i kommunen
har inte alltid möjlighet att
göra ett besök på museet
pg a det geografiska avståndet.

Som första tema erbjuder vi ”En skoldag på
1800-talet”. Med lite rekvisita tar vi oss tillbaka i
tiden till 1800-tal och provar på vad en skoldag
kunde innehålla. Efter att vi har ” tagit oss tillbaka”
till nutid samtalar vi om likheter och skillnader i
skolgången förr och nu.
Lektionstid: 60 min
Ålder: åk 3-5
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Aktiviteter på Falkenbergs museum

Stadsvandringar

Barn på 50-talet
Vi lyssnar till Farbror Svens brevlåda, lär oss rövarspråket, testar yllestrumpor och hör berättelser om
hur det var att vara barn på 50-talet, detta genom
att bland annat leka att vi är barn på 50-talet. En
historisk tid inte så avlägsen men ändå annorlunda.
Lektionstid: 60 min
Ålder: åk f-5

Stadsvandring i Falkenberg

Folkhemmet i Falkenberg
Med lägenheten, föremål och berättelser kommer
folkhemmet till liv. Vi diskuterar könsroller, boendet och livet i folkhemmet. Efterkrigstiden gav de
ekonomiska förutsättningarna för att genomföra
Per-Albin Hanssons tankar om ett ”nedbrytande av
alla sociala och ekonomiska skrankor”, det svenska
folkhemmet.
Lektionstid: 60 min
Ålder: åk 6-9, gy
Jul på Hindströmsgården
Träffa Anna Charlotta som bodde på gården i slutet
av 1800-talet. Hon berättar om julen på hennes
och hennes mormors tid. Eleverna får en inblick i
hur några av våra jultraditioner tog form, med de
får också höra historier om saker de troligtvis inte
alls känner igen. Om ni har tur kanske ni får hjälpa
Anna Charlotta med förberedelserna.
Lektionstid: 60 min
Ålder: åk f-5
Bokningsbar 10 november-4 december 2013
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-stadens uppkomst och äldre historia. Från medeltiden till 1800-talet

Medeltidsvandring

-upptäck området runt den medeltida borgen och
det medeltida Falkenberg

Sägenvandring

-väsen av skilda har lämnat synliga och osynliga
spår i vår stad

Skrea strand

-mer än bara bad

Bevara mig väl

-husesyn i Gamla stan med fokus på varför stadsdelen är ett riksintresse

Stilar bland stadens hus

-en arkitekturhistorisk vandring i Falkenbergs
centrum
Lektionstid: 60-90 min
Ålder: åk 3-9 och gymnasiet.
Boka i god tid. Vi anlitar frilansande pedagoger.
Tänk på kläder efter väder.

Medeltidstema

Vi erbjuder en halvdag där medeltidsvandringen
kombineras med medeltida lekar och kläder på
museet. Ta med matsäck och kamera!
Lektionstid: ca 3 timmar inkl. rast
Ålder: 3-9, gy
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Skapande skola

Handens nytta-slöjda på Hindströmsgården

Projektet ” Eko från förr-vår dåtid, nutid och en
hållbar framtid” har tagit ny form. Museet erbjuder
olika moment som ingått i projektet samt en del
nya, av vilka man kan välja enskilt eller kombinera
flera efter egna önskemål.
Vid behov ingår bussresa till museet.
Till våren kommer ytterligare moment att bli valbara, med tema som följer årstiden.

På 1800-talet var husbehovsslöjden fortfarande
betydelsefull. Många föremål var man tvungen att
kunna tillverka själv. Prova på att slöjda i lite olika
material och hör om hur slöjden var en naturlig del
av människors vardag. Vi pratar kring föremålen
i huset. Hur användes de? Vad är de gjorde i för
material? Vi diskuterar och reflekterar kring då och
nu.

Vill ni göra en bokning till någon av våra skapande
skola aktiviteter gå in på Falkenbergs museums
hemsida och klicka dig fram till Besöka museet/
Bokning av visning. Välj ”annat” på rullistan och
fyll i önskat tema.
Vi kommer att kontakta Er och erbjuda en informationsträff

Plats: Hindströmsgården Storgatan 69
Lektion: ca 3,5 tim inkl. fikapaus
Ålder: åk 2-5
Bokningsbar från vecka 43-49

Skördeträff på Hindströmsgården
Nu är det höst och skördetid. Besök vår köksträdgård på Hindströmsgården. Hjälp till att skörda
grönsaker, frukt, kryddor eller fröer. Vad odlade
och åt man på 1800-talet i Halland? Vi tillagar,
smakar, luktar, pysslar och reflekterar. Dagen anpassas efter vad som finns att skörda i trädgården.
Teori och praktiska sysslor varvas .
Plats: Hindströmsgården
Storgatan 69
Lektion: ca 3,5 tim inkl.
fikapaus
Ålder: åk 2-5
Bokningsbar: v.37-41
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Lera – krukmakare, kakelugnsmakare och tegelbruk
Förr fanns det många krukmakare och flera tegelbruk i Falkenberg. Av dessa finns idag finns bara
Törngrens Krukmakeri kvar. Vi provar på att göra
egna lerpärlor och funderar på hur livet såg för en
krukmakarlärling på 1800talet? Vi letar efter spår
av leranvändningen i gamla stans’ miljöer och funderar på var all lera kom ifrån.
Plats: Hindströmsgården och miljöer i gamla stan
Lektion: ca 2,5 tim inkl. fikapaus
Ålder: åk 2-5
Bokningsbar från vecka 43-49
Vi kommer under hösten även att erbjuda
skapande skola aktivitet kopplat till design.
Håll gärna utkik efter mer information om
detta!
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Lärarvisningar

Utställningsinformation

Ibland bjuder vi in till lärarvisningar. Men du kan
också komma och kolla på egen hand. Vill du skapa
dig en bild av utställningarna innan du kommer hit
med din klass?
Hör av dig så kommer vi överens om en tid som
passar. Museipedagogen har också möjlighet att
komma ut till din arbetsplats eller ditt arbetslag
och berätta om hur ni kan använda museet som en
resurs.

Vill du få mer information om utställningarnas
innehåll
är det bara att gå in på museets hemsida: www.
falkenbergsmuseum.se.
Klicka på ”uppleva och göra” och välj därefter
Falkenbergs museum. Till vissa utställningar finns
lärarhandledningar och arbetsmaterial
framtaget.

Bokningar och priser

Kontakt

Falkenbergs museum har fri entré under vår och
höst
Lektioner i museet är kostnadsfria för Falkenbergs
kommunala
skolor.
Övriga skolor betalar 300 kr för lektioner, upp till
60 min och 500 kr för längre lektioner.

Museipedagog
Anna-Katharina Detert
Anna-Katharina.Detert@falkenberg.se
Tel. 0346- 88 60 31

För stadsvandringar debiteras de kommunala skolorna 320kr, övriga skolor betalar 640 kr.
Samtliga priser är exkl moms.
Anmäl ert besök även om ni besöker museet på
egen hand, så slipper vi krockar i utställningarna.

Barnkultursamordnare/Museipedagog
Jessica Andersson Sjögerén
Jessica.AnderssonSjogeren@falkenberg.se
Tel. 0346- 88 60 63

Resestöd
Glöm inte bort att ta tillfället i akt!!
Gör ett kulturbesök över kommungränsen med
hjälp av Region Hallands resestöd.
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