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UTBUD – program 2018
Alla program kommer på besök enligt tidigare bokad överenskommelse angående tid, plats och datum.

Håkan Brink på turné med Elvis Presley
och Sven Ingvars

9 - 13 april
Artisten och Elviskännaren Håkan Brinck sjunger låtar och berättar
anekdoter om sina idoler, och kopplar det till publikens minnen.

Vi kommer till boendet cirka 20 minuter innan föreställningen för förberedelser.
Eluttag och plats för två personer framför sittande publik behövs, kanske i dagrummet?

Alstadhemmet
9 april kl 11
Högalid
12 april kl 11

Hermelinen
9 april kl 13
Täppan
12 april kl 13

Tappershus
9 april kl 15
Silverängen
12 april kl 15

Smygehem Borgvallen
10 april kl 11 10 april kl 13
ÅldermannenMyran
13 april kl 11 13 april kl 13

Museet kommer på besök
Minneslådor från museet – inkl

laminerade foton med lokalanknytning för minnen och dialog. Med
hjälp av föremål och bilder väcks alla sinnen till liv i en stund av
nostalgi.

Start vecka 35. Mer information kommer. Kontakta malena.nilssonwigstrom@trelleborg.se vid eventuella frågor.

Bäckahästen
10 april kl 15
Östergården
13 april kl 15
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Minnesluckan – en låda kultur från biblioteken och
museerna

– gåva till varje boende, med introduktion till personalen på boendet. Lådan innehåller böcker, bilder och
musik. Kulturboxen start vecka 35

Kulturskolans elever kommer på besök

25-28 juni
Någon av nedanstående musikergrupper besöker er för en halvtimmes spelning.
Vi kommer till boendet cirka 10 minuter innan föreställningen för förberedelser. Eluttag och plats för tre
personer framför sittande publik behövs, kanske i dagrummet?
Brightness - Trion med fler instrument än bandmedlemmar!
Denna härliga trio består av tre multimusiker som bjuder på en härlig varierande repertoar av stämsång, gitarr,
flöjt och piano efter behov och önskemål.
Two Souls - Mer charm får man leta efter.
Duon som består av den charmiga Otto Månsson på sång och trevliga mellansnack och gitarrvirituousen Noah
Nilmo, även känd från trelleborgsbandet The Flants.

Alstadhemmet
25 juni kl 11
Högalid
27 juni kl 13

Hermelinen
25 juni kl 13
Täppan
27 juni kl 11

Tappershus
25 juni kl 15
Silverängen
27 juni kl 15

Smygehem
26 juni kl 11
Åldermannen
28 juni kl 11

Borgvallen
26 juni kl 13
Myran
28 juni kl 13

Bäckahästen
26 juni kl 15
Östergården
28 juni kl 15
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Fotoböcker med lokal anknytning
Start vecka 17
Vackra fotoböcker med Trelleborg och Söderslätt-anknytning. Korta
textrader för inspiration till dialog och minnen.
Böckerna cirkulerar på alla boenden vilket ombesörjs av ABF i
samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen.
Under året kommer alla boenden att få besök var tredje vecka, med
start vecka 17, där ett kortare föredrag/samtal sker kring ett utvalt
tema och bok, vilket kombineras med en mindre utställning. Boken
ligger sedan kvar på boendet i tre veckor för vidare inspiration till
dialog och minnen.
Enhetscheferna kommer att få närmre information kring när- varoch hur.

Den svenska visskatten, sång och musik anpassat till pensionärerna på boendena.
Musik i Syd
Vi kommer till boendet cirka 10 minuter innan föreställningen för förberedelser. Eluttag och plats för två
personer framför sittande publik behövs, kanske i dagrummet?

Alstadhemmet
25 sept kl 11
Högalid
27 sept kl 11

Hermelinen
25 sept kl 13
Täppan
27 sept kl 13

Tappershus
25 sept kl 15
Silverängen
27 sept kl 15

Smygehem
26 sept kl 11
Åldermannen
28 sept kl 11

Borgvallen
26 sept kl 13
Myran
28 sept kl 13

Bäckahästen
26 sept kl 15
Östergården
28 sept kl 15
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Lisa Romeé med
Peter B,
”Tillsammans minns vi våra mest älskade sånger och visor. Var gärna med och
stäm upp!”
- så hälsar Trelleborgs egen sångfågel Lisa Romeé till er alla!
Hon besöker er tillsammans med sin pianist Peter Berglund.

behövs, kanske i dagrummet?

Alstadhemmet
23 okt kl 11
Högalid
25 okt kl 13

Vi kommer till boendet cirka 10 minuter innan föreställningen för förberedelser.
Eluttag och plats för två personer och ett litet piano framför sittande publik

Hermelinen
23 okt kl 13
Täppan
25 okt kl 11

Tappershus
23 okt kl 15
Silverängen
25 okt kl 15

Smygehem
24 okt kl 11
Åldermannen
26 okt kl 11

Borgvallen
24 okt kl 13
Myran
26 okt kl 13

Bäckahästen
24 okt kl 15
Östergården
26 okt kl 15

Fånga stunden
- väck minnen till liv med böcker, musik och film! Höj kvaliteten i de äldres vardagsliv
och i ditt arbete. Fånga stunden och läs högt för de gamla i äldreboendet! Trelleborgs
bibliotek erbjuder detta till verksamheterna inom äldreomsorgen:
Information och boktips
• Vill ni ha tips på böcker inför ett tema, till högläsning eller annan information om vad
biblioteket kan tillhandahålla går det bra att boka en tid så kan vi komma på besök.
Boklådor
• Boklådor plockas samman efter era önskemål. Dessa kan innehålla
Romaner, deckare, noveller, poesi / Faktaböcker och bildverk/ Böcker med stor stil /
Musik och böcker på CD / Lättlästa böcker / Temalådor / Färdiga lådor med böcker,
filmer och CD i varierande teman.
Lånetiden är två månader. Kontakta oss för bokning och om ni önskar
innehållsförteckning på temalådorna.
Transport: Vi lämnar och hämtar boklådorna enligt överenskommelse
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Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade att i sin budget för år 2018 avsätta medel för att införa en Kulturgaranti inom
äldreomsorgen. Kulturnämnden beviljades 200 tkr för att starta upp kultur i äldreomsorgen 2018.
Kvartettens motivering:
”Vi strävar efter att likställa kulturupplevelser för våra boende på kommunens alla äldreboende.
Under 2018 specificerar vi därför ett anslag på 200 000 kronor till Kulturnämnden för att genomföra detta vilket
är analogt med den satsning vi tidigare gjort, och fortsätter med, som kulturgaranti för barn och ungdomar”

Uppdraget
Uppdraget är att kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med socialförvaltningen ska arbeta fram ett
koncept för att nå ut med ett professionellt kulturutbud till alla äldreboende, de särskilda boendena. Det finns
tio särskilda kommunala boenden samt två privata, sammanlagt alltså tolv besöksställen för kultur i
äldreomsorgen. Vi kan således inte nå alla pensionärer som finns i hemmen.

