
 

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN  

I TROMS OG FINNMARK 

Lyst å besøke våre skoler og elever? 

Den kulturelle skolesekken i Troms og Finnmark inviterer profesjonelle 

kunstnere og kulturarbeidere til å melde inn produksjoner til neste års 

DKS program. 

Innmeldingen er åpen mellom 1. september og 1. oktober hvert år.  

 

I utvelgelsen av program fokuseres det på: 

 Høy kvalitet på kunstnerisk innhold og formidling  

 Nyskapning i forhold til innhold  

 Variasjon i formidlingsformer  

 Internasjonalt perspektiv 

 Samiske og kvenske tilbud som speiler mangfoldet i nord 

Med eleven i fokus ønsker vi å sette sammen et variert, engasjerende, spennende og lære-

rikt program til alle skoleelever i fylket vårt. Vi ser etter fleksible turnébare produksjoner som 

kan foregå i elevenes nærmiljø. Arenaer for DKS-produksjoner kan f.eks. være på skolen, på 

grendehus, i samfunnshus eller i kulturhus. Programmet til skolene skal inneholde følgende 

kunst og kulturuttrykk: scenekunst, musikk, film, visuell kunst, litteratur og kulturarv. Vi øns-

ker også produksjoner for elever med behov for ekstra tilrettelegging. 

 



 

Organisering 

 

For kommunene og de videregående skolene i Troms og Finnmark, samt Svalbard, er det 

fylkeskommunen som setter sammen program-tilbudet, og har ansvar for logistikk knyttet til 

turneene.  

DKS Troms og Finnmark tilbyr et fast program til alle elever i grunnskolen og videregående 

skole. I tillegg presenteres et allsidig bestillingstilbud. 
 

Forslag til produksjoner meldes inn i DKS-portalen hvert år, åpnes 1. september.   

Informasjon legges på vår hjemmeside: www.dkstromsogfinnmark.no  

Frist: 1. oktober  

Produksjonene vurderes av fagteam og endelig program vedtas i januar.  

(DKS-programmet for grunnskolene i Tromsø og Alta kommune ivaretas lokalt, så forslag stiles direkte dit.) 

Kontaktinformasjon:  
 
Grunnskole: Mona Aas Johansen 
mona.aas.johansen@tffk.no 
Tlf.: 77 78 86 56 / 414 14 234 
 
Videregående skole: Kristin Sundelin 
kristin.sundelin@tffk.no  
Tlf.: 78 96 42 16 / 482 80 818 

 

Bilder:  
1) Fra  Katarina Barruk Dårvvuo - Foto Helleday Arts 
2) Fra Andre verdenskrig i tegneserier -Foto Thanee Andino 
3) Fra Berg og båre - Sjøvetter Kamilla S. Mathisen 
4) Fra Kunst og godteri—Foto Vilde Blom 
5) Fra Animasjonskurs—Illustratør Tommy Grov 
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