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god jul

!

I våra nyhetsbrev

kan
du läsa om om alla de insatser som
görs i Halland - av Hallands bildningsförbund och Region Halland,
tillsammans med Hallands kommuner och en mängd kulturaktörer
- när det gäller kultur i äldreomsorgen och föreningslivet.

Ett aktivt och spännande år är snart till ända. Halland har tagit
avgörande steg för att öka kulturens plats i äldreomsorgen.
Här kommer årets sista nyhetsbrev där vi vill önska alla våra
läsare en riktigt god jul och ett härligt nytt år.

nu bokas
kulturprogram för
2016!
Katalogen för 2016 är ute och
det bokas flitigt. 215 artister
presenterar program med stor
variation.
Musik, föreläsningar och komik
blandas med program där du
själv är med och skapar.
Servicen med bokningar sköter
Hallands bildningsförbund på
uppdrag av regionen. Just nu
bokas cirka 1300 program per
år, fördelade ungefär lika mellan äldreomsorgen och föreningslivet.
På Uppspelsdagen 24/11 slog vi publikrekord...igen!
Glada miner på 28 artister och nästan totalt 500
beställare!

Programmen hittar du på vår
nya hemsida, med mer information om artisterna:

Foto: Martin Odd

www.kulturutbud.hbf.se
Bokar gör du hos vår kulturförmedlare:
Gullan Danielsson
bokningar@hbf.se
035 - 17 77 73.

2016 blir ett år i kulturens tecken!
När vi inleder nästa år har alla halländska kommuner
tagit fram riktlinjer för kulturens plats i äldreomsorgen,
något unikt i hela landet. Som ett resultat av detta kommer seniorerna att få stor ökning av tillgången till kultur.
Dessutom kommer personalen att erbjudas utbildning i
kultur. Först ut var Halmstad som nyligen ordnade utbildning för chefer på särskilda boenden. Inbjudna föreläsare var Eva Wörlén, chef för Harakärrsgården i Burlöv
och Fredrik Alm, chef för Vasahemmet i Göteborg. Eva
berättade om hur kulturen lyfter personal och verksamhet. Fredrik berättade om hur kulturen bidrar till att ge
omsorg om hela människan.

vi introducerar nya
kulturformer:
dans och slöjd!
Tillsammans med Kultur i Halland,
regionens kulturförvaltning, kan vi
under 2016 erbjuda pilotprojekt där
äldreomsorgen kan prova på dans
och olika former av slöjd. Projektledare för dansen blir Hugo Tham
och för slöjden Marita Jönsson,
båda utvecklare på regionen.
Tillsammans med kommunerna
breddar vi kulturens områden och
samlar nya erfarenheter.

nu finns vi på facebook!
Gå in på facebook och sök på ”Kultur för livet”, så hittar du vår grupp med nyheter, tips om forskning
och annat inom området. Skicka förfrågan om medlemskap - så är du strax välkommen in i gruppen.

läs mer på vår hemsida:
www.hbf.se
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