
KULTURGARANTIN 

Årets tema för åk. 7 är värdegrundsfrågor 

            Programmet ingår i Lomma kommuns KULTURGARANTI 
En professionell kulturupplevelse/år för alla barn från 4 år och under hela grundskolan 

www.lomma.se/kulturgaranti 

FREESTYLE PHANATIX        

BEATSTREET 

 

En interaktiv performance-show med hiphopens element 
 
Varför ska man ut på gatan och leka när man har Playstation och TV på rummet och 
vännerna finns på mobilen och i cyberspace? 
 
I dag har det blivit möjligt att växa upp utan att lära känna sin kropp och leva ett liv 
i stort sett helt utan fysisk aktivitet. Men kroppsmedvetenhet, inklusive balans och 
motorik, är viktiga element i ett bra liv. Det i särklass bästa är att väcka intresset och 
den instinktiva förståelsen redan i ungdomen. 
 
En stark grupp professionella artister kommer till Lomma och Bjärred för att 
presentera sin genre på toppnivå. De bjuder på en interaktiv del där eleverna får 
prova på, följt av ett föredrag om hiphopens historia och ursprungliga värderingar: 
gemenskap, kreativitet, originalitet och fredlig tävlan. Programmet rundas av med 
en show som visar och baseras på artisternas kunskaper. 
 
Programmet genomförs i Hörsalen (Bjärehovskolan, Bjärred) och i Kulturboxen 
(Pilängskolan, Lomma) och varar i ca 45 minuter. Artisterna talar engelska.  
 
Coronaanpassning 
Karstorpskolan Södra använder sidoingången (inlast/nödutgång) till Kulturboxen 
och inte huvudentrén på Pilängskolan. Rutsborgskolan och Montessori Bjerred 
använder sidoingången (inlast/nödutgång) till Hörsalen. Anpassningen görs p.g.a. 
Coronapandemin – klasserna går inte via Bjärehovskolan och Pilängskolan. Se 
kartbilderna i mailinbjudan för mer information. Prova-på-delen genomförs 
stående/sittande på publikplats.  
 
I Hörsalen sitter eleverna på utsatta platser med avstånd till varandra. I Kulturboxen 
använder vi varannan plats på läktaren. Artisterna håller avstånd till eleverna genom 
hela programmet.  
 
Frågor? Välkommen att kontakta kulturutvecklare Mattias Nordahn Larsson.  
Tel. 040-641 13 75, 0733-41 13 75, e-post: mattias.nordahnlarsson@lomma.se  

Program 
 
Måndag 27 september kl. 09.30 
Plats: Hörsalen, Bjärred 
Bjärehovskolan 7A 25 elever 
Bjärehovskolan 7B 24 elever 
 
Måndag 27 september kl. 11.30 
Plats: Hörsalen, Bjärred 
Bjärehovskolan 7C 26 elever 
Bjärehovskolan 7D 25 elever 
 
Fredag 1 oktober kl. 09.30 
Plats: Kulturboxen, Lomma 
Pilängskolan 7A 23 elever 
Pilängskolan 7B 23 elever 
 
Fredag 1 oktober kl. 11.30 
Plats: Kulturboxen, Lomma 
Pilängskolan 7C 21 elever 
Pilängskolan 7D 23 elever 
Pilängskolan 7E 22 elever 
 
Måndag 4 oktober kl. 09.30 
Plats: Kulturboxen, Lomma 
Pilängskolan 7F 23 elever 
Pilängskolan 7G 22 elever 
 
Måndag 4 oktober kl. 11.30 
Plats: Kulturboxen, Lomma 
Karstorpskolan Södra 7A 24 elever 
Karstorpskolan Södra 7B 26 elever 
Karstorpskolan Södra 7C 25 elever 
 
Nytt datum! 
Tisdag 12 oktober kl. 09.30 
Plats: Hörsalen, Bjärred 
Rutsborgskolan 7A 23 elever 
Rutsborgskolan 7B 27 elever 
 
Nytt datum! 
Tisdag 12 oktober kl. 11.30 
Plats: Hörsalen, Bjärred 
Rutsborgskolan 7C 27 elever 
Rutsborgskolan 7D 22 elever 
Montessori Bjerred åk. 7 22 elever 
 
 

https://lomma.se/uppleva-och-gora/motesplatser/samlingslokaler/horsalen.html
https://lomma.se/uppleva-och-gora/motesplatser/samlingslokaler/kulturboxen.html
mailto:mattias.nordahnlarsson@lomma.se

