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Den här skivan innehåller 44 spår av äkta kärlek! Barnen i
årskurs fyra fick uppdraget att fritt skriva dikter på frågan.
Vad är kärlek?
Texterna samlades in till kulturskolan. De dikter som var
skrivna på andra språk än svenska översattes av SFI.
Texterna lästes in av politiker och etablerade kulturprofiler
med Ölandsanknytning. Skivan spelades in i kulturskolans
studio och ute på fältet.
Syftet med skivan är att få alla medverkande, lyssnare att
fokusera på världens viktigaste budskap en stund och att
uppmärksamma att alla har sin personliga uppfattning av
vad kärlek är.
Projektet är tänkt som ett feelgood-projekt och bygger
på samarbete mellan kulturskola, grundskola, SFI, skola
för ensamkommande flyktingar, bibliotek och verksamma
personer inom kultur och politik.
Hur kan grundskolans svenskundervisning integreras i
kulturskolans uppdrag? Hur kan SFI knytas samman med
kulturskolan och grundskolan? Hur kan orden få vingar?
Projekt involverar många olika verksamheter och
människor i olika livssituation. Vad gäller ålder, bakgrund,
nationalitet, kön m.m.
Det är lätt att fokusera på hur människor är olika och hur
vi skiljer oss ifrån varandra! Oavsett om du är, gammal
eller ung. Kille eller tjej, eller vart i världen du kommer
ifrån så finns det likheter och olikheter. I projektet valde
vi att fokusera på något som förenar oss, och det är en
ganska trevlig källa. Välkommen till kärleken.

Medverkande:
Elever/klasslärare: Viktoriaskolan, Borgholm, klass 4.
Skola för ensamkommande flyktingbarn 10-13 år (2015).
Lena Bogren Legell (lärare, Viktoriaskolan)
Ulrika Reinholdsson (lärare, Viktoriaskolan)
Lena Nilsson, lärare (Köpings skola)
Projektidé och samordnare:
Oscar Roslund (Borgholm kulturskola)
Översättare: SFI (Ölands gymnasium)
Distribution/konsertlokal: Borgholms Bibliotek
Inläsare:
Anders Linder (Skådespelare, Musiker).
Anna Roll (Regissör, manusförfattare).
Barbro Lindgren (Författare).
Henrik Sylèn (Borgholms Bibliotek).
Ilko Corkovic (Kommunalråd, Borgholm).
Lennart Palm (Programledare SR P4).
Monica Enberg (Ordförande Utbildningsnämnden,
Borgholm).
Nina Södergren (Författare).
Oscar Roslund (Borgholm Kulturskola).
Pelle Frylestam (Galleri Svalan, Borgholm).
Musikinstrument, sång och komposition:
Oscar Roslund (Borgholm Kulturskola).
Sång på Kärlek Är En Känsla: Per-Linus Westberg
(Kastrup).

Jag Är Din Bästa Vän: Kristin Roslund (musiker).
Saxofon på Kärleken Är Som Vinden: Stefan Hjertquist
(Borgholm Kulturskola).
Assisterande Ljudtekniker: Josefin Brynielsson,
Jesper Karlsson (Elever Borgholm 		
Kulturskola).
GRAFISK FORM OCH TRYCK: ADT Digitaltryck AB
Ett extra tack skickas till: Per-Olof Rylander
rektor Borgholms kulturskola, Gunilla Lydmark
enhetschef Borgholms bibliotek, Jan-Erik Karlsson IT
pedagog, ADT-tryck och Nordway store Borgholm. Jag
vill tacka alla medverkande! Hoppas ni hade lika roligt
som jag!
Mvh Oscar

