
KULTURGARANTIN 
Årets tema för åk. 5 är värdegrund 

Cure-a-phobia… rädda men modiga  
 
 
 

Fotograf: Olle Enqvist. 
 
Jenny är rädd för dockor och har scenskräck. Anne Marte tycker att 
universum är jätteskrämmande och Elina är rädd för vatten. Andra är 
rädda för stora spindlar, öppna ytor eller att åka hiss. Vad händer i 
kroppen när man blir rädd? Kan en rädsla besegras och kan en rädsla 
vara bra? Välkommen till en musikföreställning för mellanstadieelever 
med känslotema. 
 
Cure-a- Phobia började som ett experiment i att övervinna rädslor, såsom 
scenskräck, prestationsångest och mindervärdeskomplex. Genom att 
kasta sig ut i det okända utmanade de sig själva inför publik genom att till 
exempel spela instrument de inte ansåg sig behärska eller en låt de inte 
kunde. Därigenom skapade de tillsammans ett tryggt rum fullt av kärlek 
och vänskap där inkludering och kollektivt skapande står i centrum för den 
kreativa processen. Genom att utmana sina rädslor, tänja på gränser och 
gå utanför sin comfort zone har de tillsammans kunnat växa och utvecklas, 
vilket också är det budskap som föreställningen förmedlar. 
 
Jenny, Elina och Anne-Marte utgör tre fjärdedelar av det Malmöbaserade 
bandet Cure-a-Phobia (SE/NO) och spelar genreöverskridande musik i 
gränslandet mellan pop, jazz, kabaré och folkmusik. 
 
Föreställningen varar i ca. 60 minuter och spelas i Folketshus (Lomma) och 
Hörsalen (Bjärred). Här finns en trailer att titta på. 
 
Bergkvara buss hämtar upp Pilängskolans klasser utanför skolan (se datum till 
höger) kl. 08.40 samt kl.10.10. 
 
Programmet kan komma att ändras med kort varsel p.g.a. Coronapandemin 

 
Frågor?  
Välkommen att kontakta kulturutvecklare Mattias Nordahn Larsson. 
Tel. 040-641 13 75, 0733-41 13 75, e-post: mattias.larsson1@lomma.se  

 
Hörsalen, Bjärred 
Torsdag 12 maj kl. 09.00   
Montessori Bj 5                                 18  
Rutsborg 5                                          27 
Pilängsskolan 5c*                              24  
 
SUMMA                                               69 
* Buss avgår från Pilängskola kl. 08.40. 
Buss avgår efter föreställningen 10.10 
Åter på skolan ca kl. 10.30.  
 
Hörsalen, Bjärred 
Torsdag 12 maj kl. 10.30   
Alfredshäll 5a                                         25  
Alfredhäll 5b                                           23 
Bjärehov 5a                                             26  
 
SUMMA                                                   74 
 
Hörsalen, Bjärred 
Fredag 13 maj kl. 09.00    
Bjärehov 5b                                            27  
Löddesnäs 5:1                                        26 
Löddesnäs 5:2                                        27  
 
SUMMA                                                   80 
 
Hörsalen, Bjärred 
Fredag 13 maj kl. 10.30    
Piläng 5a*                                                25  
Piläng 5b*                                                24 
 
SUMMA                                                   49 
* Buss avgår från Pilängskola kl. 10.10 
Buss avgår efter föreställningen kl. 11.40 
Åter på skolan ca kl. 12.00.  
 
Folketshus, Lomma 
Fredag 20 maj kl. 09.00    
Fladäng 5a                                              26  
Fladäng 5b                                              26 
Fladäng 5c                                               27  
 
SUMMA                                                   79 
 
Folketshus, Lomma 
Fredag 20 maj kl. 10.30 
Karstorp N 5a                                     27 
Karstorp N 5b                                     28 
Karstorp N 5c                                     28 
 
SUMMA                                                   83 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Czctxey6lCg&t=6s
mailto:mattias.larsson1@lomma.se

