Nyhetsbrev, april 2016 – redovisning av
delaktiviteter inom Kultur för äldre
Delaktivitet 1
”Barn och äldre sjunger tillsammans”
Barnen från Väne Ryrs förskola/skola deltog för första gången
i projektet. Barnen är 5 och 6 år och går i förskola respektive
förskoleklass. De var en grupp på ca 15 barn som åkte iväg till
äldreboendet Konvaljen med buss. Barnen var väldigt öppna,
glada och engagerade när de var där.
Emil, Arvid och Inez 6 år (bilden) säger:
- Roligt att sjunga, och äta frukt efter.
- Man fick gå till bordet och hämta och
dela ut till de gamla. Åka buss var kul.
- Mestadels sjöng de vanliga sånger som
t ex Prästens lilla kråka, men också modernare låtar som
Diggilo Diggiley, Blinka lilla stjärna och en julsång sjöng de på
engelska till och med!
Wilma 5 år gillade bäst sången om ”Krokodilen i bilen” och
Ekorr´n satt i granen. Theo 5 år var lite nervös, för han
trodde kanske de skulle skratta – men det var det ingen som
gjorde! Han upptäckte att en gammal inte kunde prata.
Annie 5 år tyckte det var bra - kul att sjunga och att åka buss!
- De sjöng Imse vimse spindel på olika sätt,
Björnen sover och Blinka lilla stjärna på
engelska!
Efter sången fick man äta frukt tillsammans.
- En av de gamla sa att jag hade en fin fläta!

Delaktivitet 2
”Musikbesök”
I december genomförde Musikskolan 16 musikbesök på
kommunens äldreboenden.
Vissa gånger var det en liten grupp med lågstadieelever,
som just har lärt sig grunderna och andra gånger var det
gymnasieelever, som briljerade med sin teknik och
musikalitet.
Barnen och ungdomarna är inte svåra att övertala, utan de
tycker det är roligt och meningsfullt att spela för de gamla.
Nu pågår planeringen för fullt inför Musikveckan då alla
boenden ska få Musikbesök och i sommar kommer
högstadie- och gymnasieungdomarna i Sommarorkestern
att turnera.
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Delaktivitet 3

Delaktivitet 4

Kulturbussen tutar vidare!

”Minnas med musik”

Kulturbussens strävar efter att erbjuda ett brett spann av olika
kulturella evenemang till våra äldre som på något sätt erhåller
insatser från kommunens omsorg. Genom att vara gratis och med
en medföljande ”värdinna” som finns på plats för att ta emot
hoppas vi att så många som möjligt vill följa med på bussens resor.
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Kulturbussen tog en tur till
Vänersborgs konsthall för att
beskåda Lovisa Ringborgs
spännande bilder.
Den väckte många tankar
och reflektioner som
diskuterades i caféet efteråt.
PRO i Vargön bjöd in till operetten

”Vita hästen” och ca 70 teaterSugna gäster kom med hjälp av
Kulturbussen! Föreställning,
kaffe och apfelstrudel!!
Närmast på Kulturbussens
meny står Jazzmusik på teater,
kosläpp på Nuntorp och sommarmusik i vackra Vänersborg.

Våren 2016:
Minnas med Musik är numera en del i den ordinarie
verksamheten inom Vård och Omsorg. Under våren 2016
har musikpedagogerna fortsatt med besöken på Kastanjen
och Pionens servicehus, vilket har uppskattas mycket av de
boende.
Nya deltagare under våren har varit Lunddala och
Runnarebo i Vargön. Fokus på träffarna har legat på
allsång samt kortare föredrag kring olika teman, t ex kända
musikprofiler och artister från förr.
De boende på Lunddala och Runnarebo har varit mycket
positiva till besöken av musikpedagogerna. Även personal
och enhetschefer har sagt att det har varit mycket
uppskattat.

