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Verksamhetsrapport maj månad 2019 kulturskolenheten
Denna månad har varit synnerligen intensiv för verksamheten med några
av årets största event på toppen. Det har varit en rad konserter och
föreställningar i en aldrig sinande ström.
Månaden inleddes med Kulturskolans vårkonsert i Trelleborgs
församlingshem och samarbetet med deras personal fungerar väldigt bra
och uppskattas mycket av lärarpersonalen. Vidare har det varit en konsert
med endast klassisk musik i Lilla Beddinge kyrka, en konsert som vi gjort
återkommande nu under några år och som är mycket uppskattad av både
publik och elever.
Sedan var det så dags att leverera den andra Tvåornas kör-konserten för
det här läsåret. Som vanligt var det inför en storpublik i Söderslättshallen
och det här är en verkligt lyckad satsning. I samband med denna konsert
passar vi på att göra reklam för vårt Öppna Hus som vi hade direkt
lördagen efter konserten. Dit kom ett stort antal nyfikna barn och föräldrar
för att ta del av vårt utbud och intresset för att börja hos oss är stort.
Som jag nämnde i förra rapporten så kommer vår teaterlärare att gå i
pension och han gjorde nu under maj sin sista föreställning som var Pojken
i randig pyjamas. Föreställningen handlar om nazitiden i Tyskland och det
gavs en föreställning för allmänheten och en skolföreställning.
Innehållet i föreställningen är starkt och våra elever genomförde den på ett
mycket bra sätt. Som avslutning på det berörda temat åkte teaterläraren
och eleverna på en studieresa tillsammans med föräldrar ner till Krakow i
Polen för att besöka Auschwitz och Schindlers fabrik.
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De sista riktigt stora evenemangen var så den årliga Fem-årsparaden i
samarbete med biblioteket och Sommarsaluten som bjöd på uppvisningar
av våra duktiga elever från alla våra inriktningar. Scenerna för detta var
biblioteket, Axel Ebbes konsthall, Bian på museet och Stadsparksscenen.
Båda evenemangen avlöpte på bästa sätt och när man ser alla dessa barn
som är engagerade i våra verksamheter kan man inte annat än att känna
stolthet och glädje.
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