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ERBJUDANDE OM RESERABATT
TILL HALLANDS LEVANDE KULTURLIV!
 Till skolor och förskolor i Halland

Ett utvecklingsprojekt i samarbete mellan Hallands
kulturinstitutioner, resmålen och Region Halland

TILL HALLANDS SKOLOR OCH FÖRSKOLOR
År 2009 beslutade Region Halland om ett program för att öka tillgängligheten till det rika och
levande kulturlivet i hela Halland. Särskilt handlar det om ”halländska skolelevers möjlighet att
besöka halländska kulturplatser som speglar Hallands historia”.
Så här fungerar Region Hallands reserabatt hösten 2011:

FÖRUTSÄTTNINGAR
• Subventionen innebär en reseersättning på max 50 kronor/resenär.
• Subventionen gäller förskolor och skolor i hela Region Halland (3-19 år).
• Resmålet ska ligga utanför den egna kommunen.
• Resor till följande resmål subventioneras; Tjolöholms slott, Hallands kulturhistoriska
museum, Teater Halland, Världsarvet Grimeton, Falkenbergs Museum, Hallands Konstmuseum, Mjellby Konstmuseum, Teckningsmuseet i Laholm, Lindekullen i Hyltebruk,
Friesminnet i Femsjö och Bonadsmuseet i Unnaryd.
• Ett pedagogiskt program, som betalas av skolan, ska ingå i besöket.

SÅ HÄR GÅR DET TILL
• Skolan/förskolan kontaktar det resmål man vill besöka och bokar ett program.
• Därefter beställer/planerar skolan själv resan till besöksmålet och betalar den enligt sina vanliga rutiner.
• Bokning kan göras redan nu och resan ska genomföras under 2011.
• Senast tre månader efter besöket rekvirerar skolan/förskolan ersättning enligt anvisningar
man får av besöksmålen.

O B S! Se på baksidan av denna broschyr
hur du som lärare anmäler dig/lärargruppen
till fri förhandsvisning av respektive
resmål.
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TJOLÖHOLMS SLOTT
Tjolöholms Slott är en unik plats där historien kommer oss mycket nära. Här finns inte
bara det vackra och pampiga slottet utan även en arbetarby med kyrka och ekonomibyggnader
välbevarade från förra sekelskiftet. Under de guidade visningarna av slottet ges en inblick i hur
herrskap och tjänstefolk levde vid förra sekelskiftet. Visningen hjälper eleverna att visualisera
historien samt ge en inblick i konst, arkitektur och kulturyttringar.
Tjolöholms Slott stod klart 1904 och är en av Sveriges märkligaste byggnader. Det bjuder på
brittisk ”comfort” och, för sin tid, toppmoderna bekvämligheter såsom rundspolande duschar
och en dammsugare som väger ett ton. Om ni arbetar med ett speciellt tema i skolan kan vi
skräddarsy ert besök.



KONTAKTA TJOLÖHOLMS SLOTT

Kontaktperson för bokning och pedagogiskt program: Magdalena Kasper, tel 0300 40 46 03, epost
magdalena.kasper@tjoloholm.se, www.tjoloholm.se

VÄRLDSARVET GRIMETON
Radiostationen Grimeton är så unik att UNESCO 2004 skrev in den på listan över världens
”omistliga objekt”. Radiostationen byggdes på 1920-talet för att sända trådlösa radiosignaler
över Atlanten.
På Världsarvet Grimeton, Hallands enda världsarv, kan eleverna lära sig mer om världsarv och
teknik men även hur utvecklingen har sett ut inom kommunikation och hur det har påverkat det
samhälle de lever i idag!



KONTAKTA VÄRLDSARVET GRIMETON

Kontakta världsarvet för bokning tel 0340 67 41 90, epost info@grimeton.org. Kontaktperson för pedagogiskt program: Gösta Öborn, tel 070 688 93 41, epost gosta.oborn@grimeton.org, www.grimeton.org

Kammarjungfru Ottilia på Tjolöholms Slott

Världsarvet Grimeton radiostation

HALLANDS KULTURHISTORISKA MUSEUM
Hallands kulturhistoriska museum har tillfälliga utställningar förutom Bockstensfyndet och ett
tjugotal andra visningar i våra basutställningar för alla åldrar. Vi visar även Varbergs fästning med
ursprung från 1200-talet. Utöver detta kan vi skräddarsy specialvisningar av museets samlingar,
arkiv, bilder och föremål eller anordna stadsvandringar utifrån olika teman.
2011 gör vi en extra satsning på 1600-talet och öppnar en ny basutställning om Varbergs kurort 200 år av halländskt badliv.



KONTAKTA HALLANDS KULTURHISTORISKA MUSEUM

Kontaktperson för bokning: Marie Antonsson, tel 0340 828 45. Kontaktperson för pedagogiskt program:
Åsa Axberg, tel 0340 828 35, epost asa.axberg@lansmuseet.varberg.se, www.lansmuseet.varberg.se

TEATER HALLAND
Teater Halland är alla hallänningars teater. Vi har region Hallands uppdrag att producera
professionell barn och ungdomsteater till alla halländska barn och ungdomar.
Till alla Teater Hallands föreställningar erbjuder vi ett rikt och varierat pedagogiskt material, som
t ex för och efterarbete i form av samtal eller workshops. Det går också bra att boka ett
studiebesök och få en rundtur bakom kulisserna.



KONTAKTA TEATER HALLAND

Kontaktperson för bokning och pedagogiskt program: Helene Lofjärd, tel 0340 62 72 98, e-post helene.
lofjard@teaterhalland.se, www.teaterhalland.se

Ur föreställningen Spisa Strindberg på Teater Halland

Bockstensmannen på Hallands kulturhistoriska museum

FALKENBERGS MUSEUM
Falkenbergs museum är som en chokladask – alla kan välja sin favorit. Vi erbjuder allt från
temastadsvandringar och medeltida lekar till värderingsövningar kring brännande ämnen och
skapande verkstad i vår ateljé. Träffa Frun på Hindströmsgården i dramatiserade visningar. Våra
tillfälliga visningar tar upp vitt skilda ämnen.
Sedan 2009 har vi ett regionalt uppdrag inom design. Välkommen att använda oss som ett stöd
och en resurs i din undervisning!



KONTAKTA FALKENBERGS MUSEUM

Kontaktperson för bokning och pedagogiskt program: Jessica Andersson Sjögerén, tel 0346 88 60 31,
epost jessica.andersson.sjogeren@falkenberg.se, www.falkeberg.se/museum (klicka dig vidare till Skola
och pedagogik)

HALLANDS KONSTMUSEUM
Hallands Konstmuseum ligger vackert beläget i centrala Halmstad. Konstnärer, historik, teknik
och uttryck - vi erbjuder pedagogisk verksamhet i aktuella utställningar.
Vi arbetar också med stadsvandringar i det historiska Halmstad samt program på friluftsmuseet
Hallandsgården - kliv in i Eldsberga skolhus, Hörsåsstugan eller stallet och upptäck livet förr i en
naturskön och barnvänlig miljö med plats för lek. Välkommen att använda oss som en resurs i
undervisningen!



KONTAKTA HALLANDS KONSTMUSEUM

Kontaktperson för bokning: Josefin Andersdotter, tel 035 16 23 00. Kontaktperson för pedagogiskt
program: Evelina Lindblom (konst), tel 035 16 23 14, epost evelina.lindblom@hallandskonstmuseum.se
och Johan Dahnberg (kulturhistoria), tel 035 16 23 16, epost johan.dahnberg@hallandskonstmuseum.se,
www.hallandskonstmuseum.se

Barnen provar på några av frun Johanna på Hindströmsgårdens sysslor

Bildjakt på Hallands Konstmuseum

MJELLBY KONSTMUSEUM –
HALMSTADGRUPPENS MUSEUM
Använd konst som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen! I mötet med konst kan vi utveckla
våra olika förmågor och använda vårt kritiska tänkande samtidigt som kreativitet sätter igång.
Mjellby Konstmuseum erbjuder lärorika och roliga upplevelser av konst, inte minst genom vårt
halländska kulturarv – Halmstadgruppen. Konstnärernas äventyr i 1920-talets Europa, möte
med surrealismen och Salvador Dalí präglar museets skolverksamhet. Men ni kan också ta del
av andra spännande utställningar och teman. Museets pedagogiska paket innehåller visningar,
kreativt skapande i verkstad samt analysövningar och riktar sig mot alla åldersgrupper, förskola
till gymnasium.



KONTAKTA MJELLBY KONSTMUSUM

Kontaktperson för bokning och pedagogiskt program: Konstpedagog Caroline Mårtensson,
tel 035 316 19, epost caroline.martensson@halmstad.se, www.mjellbykonstmuseum.se

TECKNINGSMUSEET I LAHOLM
Teckningsmuseet i Laholm, Nordens enda museum för teckningskonst, är inrymt i Laholms
gamla brandstation som fått en modern och spännande tillbyggnad med ansiktet mot Lagan.
Museet lyfter fram teckningen som konstart genom utställningar och pedagogisk verksamhet.
Följ med på en guidad visning eller delta i en konstnärsledd workshop. Det pedagogiska
utbudet varierar med aktuella utställningar och enligt era önskemål.



KONTAKTA TECKNINGSMUSEET

Kontaktperson bokning och pedagogiskt program: Catharina Ohlsson, tel 0430 154 51, epost
catharina.ohlsson@teckningsmuseet.se, www.teckningsmuseet.se

Visning på Mjellby Konstmuseum
Teckningsmuseet i Laholm

RESMÅL I HYLTE KOMMUN
I Hylte kommun erbjuder vi tre olika besöksmål. Besök ett eller flera resmål samma dag.
Följ med på en guidad resa tillbaka i tiden i Lindekullens tidsenliga byggnader från 1600-talet,
prova på de olika sysslorna från förr genom lekar och tävlingar.
Vill du lära dig historien om svamparnas namngivare Elias Fries? Besök Friesminnet i Femsjö
och ta en promenad på gula, röda eller blå slingan. Tillsammans med en åttakantig informations- byggnad får du en spännande beskrivning av bygdens historia, djur och natur.
Lär dig att måla och berätta i bilder med inspiration från Bonadsmuseet i Unnaryd. I bonadsmåleriets Mecka målar du i naturlig äggtempera och tar med dig en egen handgjord och unik
bonad hem.



KONTAKTA HYLTE KOMMUN

Kontaktperson för bokning: Bodil Carlsson,
tel 0345 180 01
Vill du veta mer om besöksmålen, kontakta:
Lindekullen, Hyltebruk
Bo Westman, tel 0345-130 90,
epost bossebus213@hotmail.com
Friesminnet i Femsjö
Inger Andersson, 0345 120 95
e-post inger.knallhult@telia.com
Bonadsmuseet i Unnaryd
Sören Kabell, tel 0371 604 71,
epost kabell@unnaryd.com
Mer detaljerad information om resestödet finns på
www.hylte.se under rubriken ”Utbildning & barnomsorg”.

Från ovan: Lindekullens 1600-talsgård, Hyltebruk, Informationsbyggnaden vid Friesminnet i Femsjö, Modern bonadsmålning från Unnaryd

BOKA EN FÖRHANDSVISNING
Du som lärare kan nu i förhand prova på respektive resmål utan extra kostnad.
På arbetstid eller fritid. Ni väljer - vi bjuder på resan, förtäring och innehåll.
Anmäl er till valfri institution och aktuell dag:
29 augusti: Hylte - Lindekullen, Friesminnet och Bonadsmuseet.
Anmälan till Bodil Carlsson tel 0345 18 001

30 augusti: Falkenberg - Falkenbergs museum. Anmälan Till Jessica Andersson Sjögerén,
tel 0346 88 60 31, epost jessica.andersson.sjogeren@falkenberg.se

5 september: Varberg - Världsarvet Grimeton, Teater Halland, Hallands kultuhistoriska
museum. Anmälan till Camilla Lugnet, tel 073 44 27 115, epost camilla.lugnet@grimeton.org

6 september: Kungsbacka - Tjolöholms slott. Anmälan till Magdalena Kasper,
tel 0300 40 46 03, epost magdalena.kasper@tjoloholm.se

12 september: Laholm och Halmstad - Teckningmuseet i Laholm, Hallands Konstmuseum
och Mjellby Konstmuseum. Anmälan till Evelina Lindblom, tel 035 16 23 14,
epost evelina.lindblom@hallandskonstmuseum.se

