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Välkomna på en resa med vår interaktiva föreställning Phanatsia där vi under 1 timme skapar med alla 
sinnen. Publiken bjuds in att vara medskapare i föreställningen efter sina förutsättningar. Phantasia 
framförs utan ord och kan därför framföras för människor över såväl språkgränser som variationsgränser. 
Vi bjuder in publiken att uppleva essensen av att skapa och kommunicera bortom orden. En möjlighet att 
utmana dina egna fördomar om vad som är möjligt. Vi har större kapacitet än vad vi själva och många 
tror. 
 

PHANTASIA 
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Målgru ppe r:  Phantasia spelas för olika arbets- och personalgrupper inom alla yrken och organisationer, för elever och för 
personer med intellektuella funktionsvariationer. Phantasia fungerar utmärkt på en konferens, företags-kick-off, för de som vill 
göra något extra roligt och skapa en ny energi i personalgruppen. Phantasia stimulerar kreativitet, utmanar fördomar och 
stereotyper. Phantasia är en möjlighet för er personalgrupp att få nya perspektiv på sin omvärld, sin grupp och på sig själva. 
 
Tid:  60 minuter föreställning och 10-15 minuter reflektion efter.  
 
Efter föreställningen samlas vi i en gemensam reflektion. I reflektionen svarar vi på frågor och ställer också frågor till deltagare 
om vad de upplevde i bemötandet under vår interaktiva föreställning. Finns där något som väcker nya perspektiv, på deras 
eget bemötande eller hur man skapar kontakt med människor? Reflektionen är en möjlighet för personalgruppen eller klassen 
att reflektera kring den kreativa processen alla deltagit i. 
 
Vi är måna om att anpassa vårt koncept arrangörens önskemål. Vår dialog bär fram mot det ”bästa arrangemanget” för er.  
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Plat s:  Vi kommer till er. Lokalen bör vara i en klassrumsstorlek eller större – beror på antalet i publiken. Minst 3 m takhöjd 
utan hängande lampor. Det bör vara möjligt att mörklägga i lokalen. 
 
Om  Ku lt urce nt rum  Väs t 
Röda Hjärtans ensemble är en svensk fri teatergrupp i Stora Höga på västkusten, 5 mil norr om Göteborg. Vi är en integrerad teatergrupp 
som består av professionella scenartister och scenartister med intellektuell funktionsnedsättning, t ex Downs syndrom, autism och andra 
variationer. Mångfalden i vår ensemble är vår styrka och vi förmedlar ett unikt konstnärligt uttryck och djup på sätt som ofta går rätt in i 
publikens hjärtan. 
 
 
Ko nt a k t ,  Föreståndare, Kajsa Odén 
Tfn: 070 59 13 203 
E-post: info@kulturcentrumvast.se 
 


