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KLASSISK KICK OFF
Torsdag 19 augusti 9.30 och 11.00
Dirigenten leder eleverna genom konserten och pratar om styckena som kommer att spelas. Det blir en 
intressant och pedagogisk presentation av några av den klassiska musikens mest kända kompositörer.

Dirigent: Gudrun Dahlkvist

MAJAS ALFABETSSÅNGER
Skolkonsert åk FK–3: onsdag 29 september 9.00 och 10.30, torsdag 30 september 9.00 och 
10.30, fredag 1 oktober 9.00

Dirigent: Gudrun Dahlkvist
Barnkör från Slottshöjdens skola
Körledare: Marika Jönsson

Tillsammans med orkester och barnkör sjunger vi de ljuvliga, roliga och pedagogiska sångerna, som är 
baserade på Lena Anderssons finurliga verser och tonsatta av Kerstin Andeby.

EN DAG PÅ KONSERTHUSET
med musiksaga för åk 2 
Onsdag 17 november 9.00–12.30, torsdag 18 november 9.00–12.30,
fredag 19 november 9.00–12.30, tisdag 14 december 9.00–12.30, 
onsdag 15 december 9.00–12.30, torsdag 16 december 9.00–12.30 

Dirigent: Gudrun Dahlkvist
Berättare: Viktoria Johansson

Upptäck vårt fantastiska konserthus och Helsingborgs Symfoniorkester. Träffa musiker och deras in-
strument, lär dig namnen på de olika instrumentgrupperna och vilka instrument som ingår. Vad betyder 
ord som noter, takt, rytm, klang och dynamik? Vi sjunger tillsammans och reflekterar över vad som hän-
der med rösten när den blir vårt instrument. Besöket är upplagt efter läroplanen för åk 2 i ämnet musik 
och avslutas med en musiksaga som återges av en berättare. Musiken spelas av HSO.
Vi bjuder alla åk 2-elever i Helsingborg på hela besöket inklusive transport som vi hjälper er att boka. 
Schema för dagen skickas ut cirka en vecka före. Glöm inte matsäck!

Kultur 
i skolan

Höst FÖR 
BARN & 
UNGApå Konserthuset



Gör ett 
studiebesök

Vi erbjuder visningar för alla barn och unga, från 
förskola till gymnasiet, och skräddarsyr ert studie- 
besök efter läroplanens mål. Kika in bakom scenen 

och lär er mer om orkesterns instrument innan vi tjuv-
lyssnar en stund på Symfoniorkesterns repetition. 

Vi reflekterar tillsammans över musikens kraft. 
Hur påverkas vi av de känslor musiken speglar? 

Och hur används den symfoniska musiken i 
till exempel film och datorspel?

Besöket är helt gratis! Kommuner utanför 
Helsingborgs stad betalar 45 kr/elev.

Boka genom att mejla 
lena.blomstrand-jacobsson@helsingborg.se 

eller ring 0705-75 17 65.

BOKNING AV  
KONSERTER

Boka biljetter till våra skolkonserter från 
måndag 16 augusti via helsingborgskon-
serthus.se/skolkonserter. Du hittar alla 

konsertdatum på vår webbplats. För övriga 
frågor ring 0705-75 17 65 eller mejla 

lena.blomstrand-jacobsson
@helsingborg.se
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BILJETTPRISER
Alla elever som går i förskola 
och skola i Helsingborgs stad 

betalar 20 kr/barn. Övriga 
kommuner betalar 45 kr/barn. 

Alltid gratis för pedagoger. 
En dag på konserthuset är 

gratis för åk 2 genom 
Kultur i skolan.

Vi anpassar 
verksamheten efter 

rådande corona- 
restriktioner. Läs mer 

på vår webbplats.
helsingborgskonserthus.se

Kontakta oss!
Barn- och ungdomsansvariga
Lena Blomstrand Jacobsson: 

0705-75 17 65 
lena.blomstrand-jacobsson@helsingborg.se 

Johanna Winhag: 
0709-24 91 89 

johanna.winhag@helsingborg.se


