En daglig kulturarbetsplats
som producerar; professionell integrerad
scenkonst, teater, musik, bild & form, film,
media, föredrag och workshops på
offentliga scener och för olika grupper
i samhället.

[Datum]

Kulturcentrum Väst är en daglig verksamhet enligt LSS som drivs
av ett icke vinstdrivande socialt företag i Stenungsunds kommun.
Vi erbjuder personer med intellektuella funktionsvariationer en
möjlighet att arbeta professionellt med teater, dans, musik,
bild & form och film på heltid.
Kulturcentrum Väst har varit ett 3-årigt Kultur- och Arvfondsprojekt sedan år 2013. Vi har nu fått
tillstånd att bedriva en daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder med intellektuella
funktionsvariationer.
Den 1 februari år 2017 öppnar vi vår dagliga verksamhet på Nösnäs gymnasium i Stenungsund.
Välkommen att söka plats hos oss! Vi tar emot din ansökan och hittar de bästa förutsättningarna när det gäller tider och upplägg för att du ska trivas hos oss.

Mål & inriktning
Kulturcentrum Väst är en konstnärlig arbetsplats för dig som vill arbeta på en kreativ plats med
kultur på olika sätt. Hjärtat i verksamheten handlar om att skapa och spela föreställningar men
vi erbjuder även en servicegrupp, där man kan arbeta med praktiska sysslor som är kopplade
till det konstnärliga arbetet.
Röda Hjärtans ensemble är en del av Kulturcentrum Väst. I ensemblen arbetar man dagligen
som aktör med; drama, teater, musik och dans. Vi har tidigare satt upp flera produktioner som
vi spelat på vår scen i Nösnäs Gymnasium i Stenungsund samt på Kulturhus, arbetsplatser och
skolor i intilliggande kommuner.
Vi delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenheter. Vi besöker utbildningar och
arbetsplatser med föreläsningar och workshops i; teater, drama, forumteater, dans,
kommunikation, bemötande, samspel mm.
En aktörs arbetsredskap är kroppen och därför arbetar vi dagligen med rörelseträning, dans
mm. I det konstnärliga arbetet ingår också studiebesök på andra liknande verksamheter,
teater, museer, platser och sammanhang där vi kan få inspiration och kunskap.

Antal platser & arbetstider
Vi har plats för 21 arbetstagare/aktörer. Vår verksamhet riktar
sig till personer, från 18 år i Västra Götalandsregionen och
övriga regioner i Sverige.
Vi arbetar kl. 09.00-15.00, fem dagar per vecka. Man väljer
själv omfånget på sin arbetstid, även om vi rekommenderar
minst tre dagar med tanke på vårt konstnärliga arbete med
föreställningar.

Lokaler/ Hitta hit
Våra lokaler ligger på Nösnäs Gymnasium i Stenungsund.
Verksamheten bedrivs i fullt utrustade teaterlokaler med scen,
kök, loger, fikarum, vilrum, verkstad, dusch och toaletter.
Det finns goda kommunikations möjligheter med tåg. Bussar
går direkt till Nösnäs gymnasium från Tjörn, Orust och Kungälv.
Från Stenungsunds tåg- och busstation går det anslutningsbussar till Nösnäs gymnasium.

VI vill synas
vara med och
påverka,
göra skillnad
och avtryck
i samhället!

Personal
Personalgruppen ska vid full bemanning ha 7 st. anställda på
heltid- och deltid, kvinnor och män;
- föreståndare
- konstnärlig ledare/regissör/dramapedagog
- bild & form pedagog/scenograf
- musikhandledare
- filmpedagog
- 2 habiliteringspersonal.

I nuläget har vi 3 st. anställda pedagoger. I takt med att
aktörer börjar i vår verksamhet, utökas också antal personal.
Vi har både sociala- och konstnärliga ledare i verksamheten.
Alla som arbetar på Kulturcentrum Väst har dubbel
kompetens då alla arbetar eller har arbetat professionellt
inom teater, dans, musik, konst eller media.
De sociala handledarna har omsorgsutbildning och/eller lång
erfarenhet av att arbeta med målgruppen.
Vi tar vid behov in specialistkompetens i form av musiker,
dansare eller annan kompetens utifrån pågående projekt
eller produktion.

Aktiviteter
Vi arrangerar föreställningar och informationsmöten för
anhöriga och personal flera gånger om året. Vi tar även
emot besök, där du som är nyfiken och vill veta mer kan
komma och skapa med oss.
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Värdegrund

Vi förverkligar drömmar åt
människor som sällan får
höra att just deras drömmar
kan bli sanna. Vår uppgift,
är att få dem att växa,
blomma och känna sig
värdefulla.
Vi gör det genom att
leverera scenkonst av hög
kvalité och skapa en
meningsfull sysselsättning
där alla bidrar utifrån sin
förmåga.

Fika & Måltider
Vi hämtar mat varje dag från en närliggande restaurang.
Du kan ta med dig matlåda om du föredrar det. Kaffe och
te ingår.

Inflytande
I din genomförandeplan formulerar du de målsättningar du
vill sätta upp för året samt vilket stöd du vill ha för att kunna
nå dina mål.
Genomförandeplanen följs upp tillsammans med din
stödperson. Du har alltid möjlighet att uttrycka din åsikt och
dina tankar tillsammans med handledarna på
Kulturcentrum Väst. Alla synpunkter och klagomål tas om
hand och utreds.

Alla kan
bara de får rätt
förutsättningar
att lyckas.

Var tredje vecka har vi arbetsplatsmöte i mindre grupper
tillsammans med föreståndaren och den konstnärlige
ledaren. Då tar vi upp frågor som handlar om den sociala
arbetsmiljön. Tillsammans formulerar vi regler som ska gälla
på arbetsplatsen för att alla ska kunna trivas och må bra på
sitt arbete.

Övrigt
Vi arbetar för mångfald, för att bredda sinnen och att
stärka den egna individen enskilt samt i grupp. Vi anordnar
aktiviteter som utmanar och stärker såväl via drama, musik,
rörelse, dans eller annan kreativ verksamhet.

Kontakt & Anmälan:
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Konstnärlig ledare

Tfn: 0735 34 29 68

E-post: marie@kulturcentrumvast.se

Föreståndare

Tfn: 070 769 80 51

E-post: info@kulturcentrumvast.se

