Teckningar från de vinnande klasserna
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Kulturnyckelns teckningsutmaning är
avgjord!
Stort tack till alla klasser och elever som har bidragit till Kulturnyckelns
teckningsutmaning! Drygt 600 bidrag kom in.
Det tog tid att gå igenom alla inkomna teckningar men nu är två klasser
utvalda att få åka till Wanås konst. När vi gick ut med den här utmaningen
hade vi ett besök till Wanås i potten men vi är glada att vi, i efterhand, kunde
utöka det till två. Särskilt med tanke på det stora engagemang skolor och
elever har visat.

De två klasser som får åka till Wanås i Kulturnyckelns regi är Vittskövle skola
årskus F-3 och Fjälkinge skola årskurs 1.
Motiveringarna är:
Vittskövle skola årskurs F-3
Genom att på ett färgrikt och mångsidigt sätt gestalta ett stort antal olika
kulturformer har ni lyckats förmedla hur kultur kan upplevas, kännas och utövas.
Det märks att ni har tänkt till och försökt hitta något som verkligen representerar
er själva. Vi kan se på era teckningar och de tillhörande beskrivningarna att
ämnet kultur har diskuterats i klassen. Era konstverk utstrålar glädje och
inspiration, och ni bevisar att kultur kan ha många olika former, upplevas på olika
sätt och på olika platser.
Fjälkinge skola årskurs 1
Att ni har läst instruktionerna riktigt noga och lagt stort fokus på att teckna av er
själva, mitt i en kulturupplevelse, är inspirerande och glädjande att se. Era tydliga
beskrivningar på baksidan visar att det har ägnats tid och engagemang till att
prata om kultur, vad det kan innebära och vilka känslor det genererar. Kultur kan
vara spännande, nervöst, pirrigt och kul. Det är en ära att få uppleva dessa
färgrika, fantasifulla och engagerande konstverk – ingen kan undgås att beröras!
Alla inskickade bidrag kommer, under sommaren, att visas upp i ett par
skyltfönster på Västra Storgatan 39. Några enskilda bidrag har även blivit
utvalda att användas i Kulturnyckelns trycksaker och de kommer att skickas
ut till kulturombud samt de elever vars bidrag finns med. Vi ser fram emot att
hitta fler användningsområden för dessa fantastiska teckningar!

Vad är Kulturnyckeln?
Kulturnyckeln är Kristianstads kommuns kulturgaranti som innebär att alla
barn och elever, från 3 år i förskolan till och med årskurs 9, har möjlighet att
ta del av professionellt producerad kultur på skoltid. Kulturnyckeln innehåller
tre delar: upplevelse, eget skapande och kompetensutveckling.
Mer information och kontaktperson:
Karin Haskå
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Vi lyfter tillsammans. I dag har kommunen 85 000 invånare och här finns
fortfarande gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta
tillsammans med oss. Kristianstads kommun ansvarar bland annat för skola,
omsorg, färskt vatten och gator. Vi har 7 400 anställda och omsätter cirka 7
miljarder kronor varje år.
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