Nyhetsbrev, oktober 2015 – redovisning
av 4 delaktiviteter inom Kultur för äldre
Delaktivitet 1

Delaktivitet 2

”Barn och äldre sjunger tillsammans”

”Musikbesök”

Barn från tre olika förskolor kommer under
hösten 2015 att besöka äldreboenden runt om i
kommunen. Då skapas härliga möten med
sången i centrum, genom att en grupp barn (1015 st.) i åldern 4-5 år möter äldre på boendet (ca
10 st.)

Under de sammanlagt 8 träffarna sjunger man
med och för varandra, vilket väcker minnen och
skapar utgångspunkter för givande samtal.
Det för också med sig att barnen lär sig utveckla
sin omvärldsbild och att de äldre ska må bättre
och få uppleva igenkännandets glädje.
Träffarna som är på mellan 30-45 minuter
planeras noga innan och avslutas alltid med en
uppskattad fruktstund tillsammans.
Varje halvår väljs nya förskolor och äldreboenden
ut, som kommande mötesplatser för denna
uppskattade verksamhet.

Just nu pågår planering av Musikskolans
julspelningar. Under december och i
musikveckan i maj brukar Musikskolans elever
och lärare göra framträdanden på kommunens
äldreboenden.
Ibland är det barn som endast har spelat ett
eller ett par år och ibland är det
gymnasieelever som har kommit långt på sin
musikaliska bana, båda delarna brukar vara lika
uppskattade.
Ofta är det någon av de äldre som återfinner
sitt barnbarn eller barnbarnsbarn bland
musikanterna och då är det förstås extra roligt.
Under sommaren är det dags för Sommarorkestern att åka runt till äldreboendena, men
det åter kommer vi till i vårens nyhetsbrev.
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Delaktivitet 3

Delaktivitet 4

En kul tur med ”Kulturbussen”

”Minnas med musik”

Kulturbussen har som mål att äldre ska kunna
besöka olika kulturarrangemang som anordnas
i kommunen. I första hand riktar man in sig på
de som bor hemma och har någon form av
hjälp från äldreomsorgen, t.ex. hemvård.
För att så många som möjligt ska kunna följa
med så söker vi evenemang med gratis inträde.

Kastanjens och Pionens äldreboenden har
under 2015 fått besök av två musikpedagoger
ett 30-tal gånger. Detta tack vare
delaktiviteten ”Minnas med musik”.

Kulturbussen tar sig till: Konserter, mässor,
revyer, festivaler, spelstämmor,
allsångskvällar…

Kommande program under hösten 2015:
Aurora kammarmusikfestival i oktober och
Musikskolans Lucia- och julkonsert i december
Inbjudan till dessa evenemang kommer!
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Man har fokuserat på allsång men även haft
teman bland annat kring kända artister och
musikprofiler från förr.
Träffarna som varit mycket uppskattade har
engagerat många av de äldre på boendena att
själva komma med förslag på teman och
sånger att minnas kring.
Numera ingår ”Minnas med musik” som
en del i ordinarie verksamhet inom
vård och omsorg.

