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NYHETSBREV PEDAGOGIK – SEPTEMBER 2014
I höst fyller barnkonventionen 25 år. Det firar vi genom att medverka i Tema Barnen. I
designutställningarna är det hållbarhet som är den röda tråden.
SKOLPROGRAMMET FÖR HÖSTEN 2014
Finns att ladda ner från museets hemsida, eller vår
ikon på FC, eller på ikonen som heter kultur i skolan.
Vill du ha det direkt i din mail? Hör då av dig så
sätter vi upp dig på vår utskickslista.
DESIGNPROGRAM FÖR SKOLORNA - Hur handlar
du, eller handlar du?
Vi utgår från höstens utställningar ”The future is
handmade” - intresset för slöjd och hantverk bland
unga formgivare är på åter på intågande. ”Shop
show”- om samspelet mellan konsumtion och
produktion. ”Lith, Lith, Lundin inom 5-mils radie”där begränsningen är en utmaning och boplatsen ger
inspiration vid möbeltillverkning. Det handlar om
närproducerad, hållbar, design.
I workshop reflekterar vi över våra egna
konsumtionsmönster och handlande.
Bokningsbar från 30 september-28 november 2014
Åk 6-gy, 60-90 min
TEMA BARNEN
Missa inte vårt firande av barnkonventionen som
fyller 25 år i år. Vi firar med utställningar, visningar
och workshops. Tema Barnen och avslutar med en
festlig ljusfest med 1000-tals lyktor. För mer

information och anmälan sig se Skolprogram Tema
Barnen.
BLOGG OM NYA UTSTÄLLNINGEN OM FALKENBERG
Arbetet med att ta fram en ny utställning om
Falkenberg med skolan som målgrupp är i full gång.
Vi har en fantastisk referensgrupp med inspirerande
och idérika pedagoger. Vill du följa arbetet eller
påverka processen? Då ska du kolla in vår nya blogg.
http://falkenbergskulturhistoria.wordpress.com/
HÖSTENS VERNISSAGER
Två fantastiska tillfällen att få en första presentation av
våra utställningar, med spännande samtal och
presentationer.
20 september kl 14: Petra Lilja, curator för The
Future is Handmade, presenterar utställningen. Erik
Lith berättar om Lith Lith Lundins arbetskoncept.
presentationer.
4 oktober kl 14: Ingrid Sommar, journalist och
författare till boken Köp dig fri! – om design,
överlevnad och konsumtion presenterar
utställningen Shop Show.
Hör av dig om du har nyhetbrevet direkt till din epost

Ps Gilla Falkenbergs museum på Facebook
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