Mats Trondman – professor
i kultursociologi, känd för sin
barn- och ungdomsforskning.

VÄLKOMNA onsdagen den 14 mars!
INSPIRATIONS- och KOMPETENSUTVECKLING inom KULTUR
DANTE är en kär tradition och platserna brukar snabbt fyllas! Vi vill inspirera och bidra till nya perspektiv inom
såväl teater som lärande. DANTE är för lärare i förskolan, grundskolan, gymnasiet, för scenkonstarrangörer och
samarbetspartners i teaterföreningar.
Årets föreläsare är Mats Trondman, professor i kultursociologi och med en stor erfarenhet från skolvärlden,
både som fritidslärare, högstadielärare och universitetslärare. Han har tidigare varit verksam vid Malmö högskola, sedan 2007 jobbar han på Växjö universitet vilket idag är en del av Linnéuniversitetet. Mats Trondman
är rikskänd för sin barn- och ungdsomsforskning och mycket uppskattad som föreläsare! Många skratt utlovas!
Pass 1: Hur viktig är kulturen för barn och unga i skolan? Vilken effekt har scenkonst för hur barn och unga lär
sig? Hur blir det ett självklart inslag på veckoschemat?
Pass 2: Hur mycket ”likes” och bekräftelse klarar barn och unga av? Vad händer när vuxna tar över ”ungdomarnas”
sociala medier? Om demokrati, inflytande och delaktighet för unga i skolan och det offentliga rummet.

Föreställning: Halland Love Stories – halländska kärlekshistorier till nytolkningar av Per Gessles bästa låtar!
DANTE-dagen pågår 13.00–19.00: Kaffe/macka, Mats Trondman, fika, musik, Halland Love Stories och middag!

ANMÄLAN snarast möjligt till varbergs.tf@seaside.se
Ange ditt namn, din skola, kommun, ev stadie, önskemål om särkost samt om du vill ha plats i bussen!
OBS! Är ni flera från din skola/plats behöver vi samtliga namn och e-post! När ni har fått ett bekräftelsemail
från oss är er anmälan registrerad!

BUSSAR ERBJUDS T O R

Avgång Hyltebruk Forum via Fbg 11.50
Avgång Laholm/g:a stationen 11.15, via Halmstad Teater 11.45,
via Falkenberg Falkhallen 12.15
Avgång Kungsbacka G:a Turistbyrån 12.20
Ni som bokar buss förväntas åka bussen både till och från arrangemanget
(Det är viktigt att ni meddelar oss annars). Retur direkt efter föreställningen, 19.15.

Vi ses!
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