
 
Little Steven Van Zandt and Disciples of Soul på Teacher Appreciation Tour! 

Little Steven och Disciples of 
Soul är på turné och lärare 
är inbjudna att ansluta sig till 
det roliga - GRATIS! 

Varje stopp på Teacher 
Appreciation Tour 
(Läraruppskattningsturné) 
har en professionell 
utvecklings workshop under 
vilken Rock and Rolls Hall of 
Fame Steven Van Zandt och 
Rock and Roll Forever 
Foundation (Rock och Roll 
För Alla Stiftelsen)-teamet 
presenterar de spännande 
möjligheterna till 
kunskapsintegrering med 
TeachRocks-läroplan.  

Lokala pedagoger som deltar i en gratis professionell utvecklingssession kommer att få upp två 
fribiljetter till den kvällens show! 

För att se hela Soulfire Teacher Appreciation Tour datum, workshop detaljer och för att 
registrera dig för en TeachRock workshop, klicka här. Antalet biljetter är begränsat till varje show, 
så var snäll och registrera dig idag! 

Kolla in “Steven Van Zandt’s New Rock and Roll High School,” från den 28 maj 2018, tidskriften New 
Yorker! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Steven Van Zandt och deltagare i lärarworkshopen i Clearwater, FL 

http://teachrock.org/tour/
https://www.newyorker.com/magazine/2018/05/28/steven-van-zandts-new-rock-and-roll-high-school


”Musik kommer alltid att vara mänsklighetens mest effektiva och konsekventa inspirations- och 
motivationskälla och vi har lärt oss att musik visar sig vara vår mest solida gemensamma grund 
för att upprätta kommunikation mellan lärare och studenter vilket är var utbildningen börjar.” 
 

- Steven Van Zandt 
 

Steven Van Zandt Talar till Lärare i Mobile, Alabama 
 

OM TEACHROCK LÄROPLAN 
TeachRock är en standardinriktad läroplansintegrering som använder populärmusikens historia och 
kultur för att hjälpa barn att lära sig alla ämnen genom innovativa läroplaner utvecklade av erfarna 
pedagoger och toppexperter inom området.  Från sociala studier och språkkunskaper till geografi, 
media studier, vetenskap, allmän musik och mer: TeachRock har ett engagerande och meningsfullt 
material för varje klassrum - som vi delar med oss till lärare och studenter utan kostnad. 
 
TeachRock har godkänts av New Jersey School Boards Association, National Council for Social 
Studies, National Association for Music Education och National Council for Geographic Education, med 
partners inklusive Scholastic Inc., HBO, PBS, Reelin' in the Years, ABC News, Rock's Backpages, New 
York University Steinhardt School och Grammy Museum. För läroplaner och ytterligare information, 
besök teachrock.org. 
 

LÄRARES ÅTERKOPPLING TILL WORKSHOPS 
”Jag tycker detta var en av de bästa workshops som jag har deltagit i som lärare. Jag var oerhört 
imponerad av läroplanens material som ni har skapat.Jag har utbildats i läroplansutveckling och jag är 
inte alltid imponerad av läroplansmaterial som skapats av externa organisationer. Men dessa lektioner 
hade en väldigt hög nivå och det är uppenbart att ni har lagt stor vikt vid hur man knyter kontakt med 
studenter. Tack för workshopen, 2:a bänkraden, och viktigast av allt, er respekt för lärarrollen. Det är 
inte ofta dessa dagar som lärare känner sig hedrade som vi gjorde igår natt av både TeachRock-
organisationen och Steven Van Zandt. Det var verkligen en otrolig eftermiddag/natt som gjort att jag 
känner mig ivrig och föryngrad (vilket var mycket nödvändigt).” 

http://teachrock.org/tour/


Karen O. 
 
”Tack så väldigt mycket för den otroliga konferensen och konserten. Jag har länge velat öka 
användningen av musik i min läroplan och det här programmet verkar vara en nästan perfekt lösning. 
Jag har beundrat grundligheten för varje lektionsämne och uppskattar arbetet att göra varje lektion så 
”lärarvänlig” som möjligt. Jag har redan delat TeachRock med mina kollegor i engelska och historia och 
är angelägen om att använda den själv i klassrummet. Det är uppenbart att detta program har 
utvecklats med stor omsorg och detalj.” 
Tom P. 
 
”Jag kom till skolan i morse, ivrig att sätta många av idéerna i praktisk användning. (även om jag är lite 
trött efter en bra show igår kväll!)” 
Anonym lärare 
 
”Jag måste erkänna att ert hängivna Rock & Roll Forever Foundation-team överträffade mina 
förväntningar som pedagog. Hela upplevelsen var toppenbra. Mellan djupdykningen i TeachRock-
innehållet och två och en halv timmars soul-show av ditt band, har jag minnen som kommer att vara en 
livstid. Det är mycket spännande att dela ett gemensamt mål att främja utbildning med rockmusik.”  
 
Edward J. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steven Van Zandt, hans hund Edie, och pedagoger i New Brunswick, NJ 


