Information till skolor våren 2022

Tvåornas kör

Din skola kan vara med
läsåret 2022–2023!
Ett samarbete mellan Kulturskolan och grundskolan
”Tvåornas kör” är ett beprövat koncept som började i Malmö
Kulturskola. Barn i åk 2 möts runt om i hela staden i sång, och har
nu så gjort sedan starten 2011. Stockholms Kulturskola har haft
Tvåornas kör i sin verksamhet sen hösten 2019. Nu finns Tvåornas
kör i flera städer runt om i Sverige. Under läsåret 21/22
genomfördes Tvåornas kör i Stockholm på 40 skolor.

Så går det till
Vid fyra tillfällen under en termin får varje deltagande klass besök av
två lärare från Kulturskolan Stockholm. Varje besök är 40 minuter för
varje grupp/klass. De lär sig specialskrivna sånger som sedan
framförs tillsammans med en orkester för föräldrar och närstående
på Musikaliska, konserthuset vid Nybrokajen.
Tvåornas kör pågår under våren 2022 vecka 4–18. Vi avslutar med
stor konsert där barnen framträder tillsammans med andra skolor för
publik. Vi hoppas att få genomföra konserterna i maj på Musikaliska.
Då blir det 200 barn på scenen som sjunger för nära och kära
tillsammans med en levande orkester. Konserterna ligger på
vardagar efter skoltid. Som ett alternativ till en stor gemensam
konsert kan mindre skolkonserter i närområdet genomföras – om det
inte blir på Musikaliska.
Skolorna som deltar i Stockholm under våren 2022 är:
Roslagstullskolan, Hammarbyskolan Norra, Aspuddens skola,
Västertorpsskolan, Abrahamsbergsskolan, Höglandskolan, Nya Elementar,
Ulvsundaskolan, Midsommarkransens skola, Skönstaholmsskolan,
Kvickentorpsskolan, Örbyskolan, Skarpatorpsskolan, Elinsborgsskolan,
Kvarnbyskolan, Solhemsängens skola, Södra Ängbyskola, Kämpetorpskolan,
Tallkrogens skola, Farsta Grundskola, Magelungsskolan och Vällingby Park
skola.
Kulturförvaltningen
Vill du veta mer?
Kontakta Agneta Öst
Samordnare 076-129 22 63 eller
agneta.ost@edu.stockholm.se
www.kulturskolan.stockholm.se

.
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Material
Sångerna är specialskrivna för Tvåornas kör och bygger på
läroplanen med låtar som t ex Rymden, Vokalgalen och Kroppen.
Sångerna är lätta att koppla ihop med undervisningen och med hjälp
av filmer blir det enkelt att sjunga i klassrummet och på fritids.
Filmerna finns tillgängliga på vår hemsida:
https://kulturskolan.stockholm.se/tvaornaskor

Kulturskolans åtagande
•

Kulturskolans professionella lärare i team om två lärare,
kommer till varje skola vid fyra tillfällen under en termin för att
repetera de 10 sånger som ingår i Tvåornas kör.

•

Lärarna får tillgång till sångtexter och filminspelningar av alla
Tvåornas kör-sångerna via en länk för att enkelt kunna sprida
till alla som är med i verksamheten.

•

Vid konserttillfället får barnen en t-shirt med tryck ”Tvåornas
kör Kulturskolan Stockholm” som fungerar som scenklädsel,
tröjan får barnen sedan behålla.

Skolans åtagande
•

I samråd med kulturskolan, delar respektive skola in barnen i
grupper. Gruppernas storlek kan variera mellan cirka 20–50
barn per grupp utifrån behov och lokal.

•

Deltagande skolor säkerställer att det finns en anpassad lokal
att vara i på skolan där antalet barn i gruppen får plats med
varsin stol. Om möjligt en lokal där det finns ett fungerande
piano att tillgå.

•

Skola och/eller fritids repeterar Tvåornas kör-sångerna mellan
besöken från kulturskolan med stöd av filmer och texter.

•

Skolan bidrar med en kontaktperson som vi lägger schema
och planerar den avslutande konserten med.

•

Vid lektionstillfällena finns det minst en pedagog från skolan
närvarande. Skolan bidrar med minst en lärare som är
närvarande vid konserttillfället.

•

De lärare, rektorer och annan personal som deltagit i
Tvåornas kör bidrar med sina reflektioner i en utvärdering.

Kulturförvaltningen
Vill du veta mer?
Kontakta Agneta Öst
Samordnare 076-129 22 63 eller
agneta.ost@edu.stockholm.se
www.kulturskolan.stockholm.se
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Anmälan och besked om deltagande:
Intresseanmälan för läsåret 22/23 är öppen 1 mars–30 april.

Anmälan sker via dena länk
Du kan också komma direkt till anmälan genom att läsa av QR-koden
med din mobiltelefon:

Kulturskolan hanterar skolorna kring deltagande i Tvåornas kör
utifrån kriterierna att Tvåornas kör ska finnas över skolor i hela
staden och att skolor som inte tidigare deltagit i Tvåornas kör har
förtur i mån av plats.

Senast den 10 juni 2022 ska alla skolor som lämnat in intresseanmälan
ha fått besked om de fått plats läsåret 22/23.

För frågor kring Tvåornas kör, kontakta:
Agneta Öst, samordnare Tvåornas kör, Kulturskolan Stockholm
agneta.ost@edu.stockholm.se
Telefon: 076-129 22 63
Kulturförvaltningen
Vill du veta mer?
Kontakta Agneta Öst
Samordnare 076-129 22 63 eller
agneta.ost@edu.stockholm.se
www.kulturskolan.stockholm.se

