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Verksamhetsrapport

Verksamhetsrapport mars 2019
Kulturgaranti i äldreomsorgen
Programmet är i full gång, jag bifogar det med denna rapport.
Skolbio inom kulturgarantin för unga
Två årskurser har skolbio i sitt kulturgarantiprogram; det är sexåringarna och åk 7. De får se film där den ses
bäst – på bio! Grandbiografen i Trelleborg ska snart byggas om men vi har tur och hinner genomföra vårt
utbud innan renoveringen startar.
Sommar i stadsparken – alla måndagar hela sommaren har vi lyckats fylla med musik från många olika genrer!
Femton måndagskonserter och utöver det ytterligare cirka femton andra arrangemang kommer att ske i
stadsparken i år. Så visst händer det saker i Trelleborg!
Poesifestival – Trelleborgs första deltagande i World Poetry
Day avslutades med ett häftigt program från museets takscen.
Ljud och Gonggongen levererades av oss. Vi fick ett fint
tackbrev från arrangörerna, det känns bra att få uppskattning.
Palmsläpp den 18 maj är det ett samarrangemang i Trelleborg
där våra palmer står i centrum. Tillsammans med
citysamverkan pågår intensiva förberedelser för bland annat
detta evenemang.
Kommunens ledardag – samtliga kommunens 160 chefer
samlas två gånger årligen för gemensamma frågor. Vi får vara
med och planera och genomföra både arrangemanget och
tekniken. Konferensen är den 28 mars i Parken.
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Med vänlig hälsning
Annika Eriksdotter
#StolthetOchGlädje
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KULTURGARANTI inom Äldreomsorgen
UTBUD – program 2019
Håkan Brink på turné
med Elvis Presley
och Sven Ingvars

12 – 15 mars
Artisten och Elviskännaren Håkan Brinck sjunger låtar
och berättar anekdoter om sina idoler, och kopplar
det till publikens minnen.
Med sig har han Peter Berglund på piano.

Vi kommer till boendet cirka 20 minuter innan föreställningen
för förberedelser.
Eluttag och plats för två personer framför sittande publik
behövs, kanske i dagrummet?
Vid akuta frågor: 0410-73 32 64

Alstadhemmet
12 mars kl 10.30
Högalid
14 mars kl 10.30

Hermelinen
12 marsl kl 13
Täppan
14 marsl kl 13

Tappershus
12 marsl kl 15
Silverängen
14 mars l kl 15

Smygehem
13 marsl kl 10.30
Åldermannen
15 marsl kl 10.30

Borgvallen
13 marsl kl 13
Myran
15 mars kl 13

Bäckahästen
13 mars kl 15
Östergården
15 marsl kl 15
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Minnesluckan – en låda kultur med böcker och
musik– gåva till varje boende, med introduktion till personalen på boendet.
Lådan innehåller böcker, bilder och musik. Kulturboxen fylls på med nedanstående titlar i år, start
vecka XX

Böcker:
2019:

CD-skivor:
2019:

2018:
Bilder hemifrån
Svenska stjärnor
Mitt 50-tal
Mitt 60-tal
Naturpärlor i Skåne
Svenska djur

2018:
101 classics : the best loved classical melodies (8 CD)
Sommar med Sveriges dansband (2 CD)
Sverigeboxen (3 CD)
Ljuva Svenska Visa (2 CD)
Best of the EP's collection (50s) av Presley Elvis (3 CD)
Sven-Ingvars bästa : mer glöd än någonsin :
40 låtar av Sven-Ingvars (2 CD)

Kulturskolans elever kommer på besök
Någon av nedanstående musikergrupper besöker er för en halvtimmes spelning under sommarlovet.
De kontaktar er för lämplig tid och datum.
Vi kommer till boendet cirka 10 minuter innan föreställningen för förberedelser. Eluttag och plats
framför sittande publik behövs, kanske i dagrummet?
Little Mix Vocal Group
Denna glittriga grupp består av fyra skönsjungande tjejer med ackompanjemang som
sjunger låtar av popgruppen Little Mix, med en och annan barbershop-sång i bakfickan!
Maria & Marliese Jazzduo
Denna härliga duo består av två sångare med ackompanjemang som tillsammans
charmerar oss med sina unika röster och personligheter.
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Smittande sång och sittande dans
Folkliga visor och fräckisar med fiol, durspel och såg
Ni får besök av riksspelman Laif Carr, som eftersträvar en hemtrevlig, avspänd stämning där
kommunikation med publiken är en viktig del. Musiken är trallvänlig och inbjuder alla att sjunga med
och instrumenten varieras efter humör och behov: fiol, durspel, såg, munspel och mungiga. Härlig
dansmusik och gamla drängavisor, enkla visor för alla att sjunga med i.
Jag kommer till boendet cirka 10 minuter innan föreställningen för förberedelser. Eluttag och plats
för en person framför sittande publik behövs, kanske i dagrummet?

Alstadhemmet
23 april kl 10.30
Högalid
30 april kl 10.30

Hermelinen
23 april kl 13
Täppan
30 april kl 13

Laif Carr 0702-988141

Tappershus
24 april kl 10.30
Silverängen
2 maj kl 10.30

Smygehem
24 april kl 13
Åldermannen
2 maj kl 13

Borgvallen
25 april kl 10.30
Myran
3 maj kl 10.30

Bäckahästen
25 april kl 13
Östergården
3 maj kl 13
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Skomakarens sånger
En föreställning om storspelmannen August Strömberg
August Strömberg var en helt unik person – klurig, vetgirig, egensinnig, musikalisk, äventyrlig, rolig
och intellektuell – en allkonstnär i ordets verkliga mening! Föreställningen presenterar ett axplock av
de vackra sånger, underfundiga dikter och dråpliga berättelser som gjort August Strömberg till en av
de största sydsvenska spelmännen under 1900-talet. På scen står skådespelaren Mats Sturesson och
multiinstrumentalisten Jonas Åkerlund.
På Musik i Syd Channel finns två konsertfilmer där en större ensemble gör ett program baserat på
August Strömbergs konstnärskap. I anslutning till föreställningen passar det bra att visa filmerna,
något vi tror kan skapa ett mervärde för de äldre i publiken. Gå in på www.musikisydchannel.se/ och
leta upp Gubbanöje och skaldevärk.
Vi kommer till boendet cirka 10 minuter innan föreställningen för förberedelser. Eluttag och plats för
framför sittande publik behövs, kanske i dagrummet?
Alstadhemmet
3 sept kl 10.30
Högalid
10 sept kl 10.30

Hermelinen
3 sept kl 13
Täppan
10 sept kl 13

Tappershus
4 sept kl 10.30
Silverängen
11 sept kl 10.30

Smygehem
4 sept kl 13
Åldermannen
11 sept kl 13

Borgvallen
5 sept kl 10.30
Myran
12 sept kl 10.30

Bäckahästen
5 sept kl 13
Östergården
12 sept kl 13
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Lisa Romeé med Peter B,
”Tillsammans minns vi våra mest älskade sånger och visor.
Var gärna med och stäm upp!”
- så hälsar Trelleborgs egen sångfågel Lisa Romeé till er alla!
Hon besöker er tillsammans med sin pianist Peter Berglund.
Vi kommer till boendet cirka 10 minuter innan föreställningen
för förberedelser. Eluttag och plats för två personer och ett litet
piano framför sittande publik behövs, kanske i dagrummet?

Alstadhemmet
29 okt kl 11
Högalid
31 okt kl 13

Hermelinen
29 okt kl 13
Täppan
31 okt kl 11

Peter Berglund 070-578 07 78

Tappershus
29 okt kl 15
Silverängen
31 okt kl 15

Smygehem
30 okt kl 11
Åldermannen
1 nov kl 11

Borgvallen
30 okt kl 13
Myran
1 nov kl 13

Bäckahästen
30 okt kl 15
Östergården
1 nov kl 15
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Stråkensemble på besök
Symfoniorkestern Trelleborg delar upp sig och kommer och hälsar på hos er med en trio eller kvartett
stråkmusiker och spelar härliga örhängen. Sjung gärna med eller klappa takten!
Stråkgruppen kommer till boendet cirka 10 minuter innan föreställningen för förberedelser. Plats för
tre-fyra personer och stolar utan armstöd behövs framför sittande publik, kanske i dagrummet?
Orkestern kontaktar varje boende själv för sitt besök.
Saknar ni dem kan ni kontakta Reinhart Teltscher 070-836 75 05

Gamla Trelleborg kommer på besök
Föreningens representanter visar film och bildspel med
trelleborgsanknytning från förr.
De kommer till boendet ca 20 minuter innan
föreställningen för förberedelser.
Bord för projektor och möjlighet att mörklägga behövs.
Föreningen kontaktar varje boende för att avtala tid för
besök minst en gång per år på varje boende.
Vill ni ha kontakt med dem kontakta Jan Arvid Nilsson
070-35 98 891 eller Tommy Andersson 070-58 34 267.
Bokningar:
Akka
Myran
Borgvallen
Smygehem

26 mars 14.00
2 april 10.30
5 september 10.30
24 september 14.00

Alstad
Tappershus
Täppan
Högalid

15 oktober 10.30
17 oktober 10.30
26 november 10.30
28 november 10.30
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Fånga stunden

- väck minnen till liv med böcker, musik och film! Höj
kvaliteten i de äldres vardagsliv och i ditt arbete. Fånga
stunden och läs högt för de gamla i äldreboendet!
Trelleborgs bibliotek erbjuder detta till verksamheterna
inom äldreomsorgen:

Temalådor

Färdiga lådor med böcker, film och cd i varierande
teman. Lånetiden är två månader. Kontakta oss för
bokning och om ni önskar innehållsförteckning för
temalådorna.

Boklådor

Boklådor plockas samman efter era önskemål.

Information och boktips

Vill ni ha tips på böcker eller annan information om vad biblioteket kan erbjuda, så kan vi komma på
besök.
För mer information kontakta: Karin Hermansson, karin.hermansson@trelleborg.se, 0410-73 31 88

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade att i sin budget för år 2018 avsätta medel för att införa en
Kulturgaranti inom äldreomsorgen. Kulturnämnden beviljades 200 tkr för att starta upp kultur i
äldreomsorgen 2018.
Kvartettens motivering:
”Vi strävar efter att likställa kulturupplevelser för våra boende på kommunens alla äldreboende.
Under 2018 specificerar vi därför ett anslag på 200 000 kronor till Kulturnämnden för att genomföra
detta vilket är analogt med den satsning vi tidigare gjort, och fortsätter med, som kulturgaranti för
barn och ungdomar”

Uppdraget

Uppdraget är att kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med socialförvaltningen ska arbeta fram
ett koncept för att nå ut med ett professionellt kulturutbud till alla äldreboende, de särskilda
boendena. Det finns tio särskilda kommunala boenden samt två privata, sammanlagt alltså tolv
besöksställen för kultur i äldreomsorgen. Vi kan således inte nå alla pensionärer som finns i hemmen.

Kontakt

Har ni frågor eller vill ha kontakt med oss som jobbar med Kulturgaranti inom äldreomsorgen?
Annika Eriksdotter
Kultur- och fritidsförvaltningen
Trelleborgs kommun
Besöksadress: Söderslättshallen , Klörupsvägen 48
Telefon: 0410-73 30 84
Sms:0708-81 72 00
E-post: annika.eriksdotter-flink@trelleborg.se

Marie Jungklo
Socialförvaltningen Förebyggande
enheten
Trelleborgs Kommun
Besöksadress: Frans Malmrosgatan 55, 231 55 Trelleborg
Telefon: 0410-73 391 8
E-post: marie.jungklo@trelleborg.se
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