
Lokaler & kommunikation         
Våra lokaler ligger i Stora Höga, alldeles 
bredvid tågstoppet i Stora Höga i Stenungsund 
kommun. Hit är att lätt att ta sig med 
kollektivtrafiken och Västtåg.  

Verksamheten bedrivs i fullt utrustade 
teaterlokaler med scen, kök, loger, fikarum, 
vilrum, verkstad, dusch och toaletter. 

 
 
 
 
 
Adress:  
KULTURCENTRUM VÄST   
Vallenvägen 18, 444 60 Stora Höga 
 
Hemsida: www.kulturcentrumvast.se 
Facebook: kulturcentrum väst 
E-post: info@kulturcentrumvast.se 

 

 

 

Information:  

 
Föreståndare, 
Kajsa Odén  
E-post: forestandare@kulturcentrumvast.se 
Tfn: 070 591 32 03 
 
 
 

 
Konstnärlig ledare,  

Marie Lindblad                 
E-post: marie@kulturcentrumvast.se 

Tfn: 0735 34 29 68 
 

 

 
Du är välkommen att besöka oss 

eller kontakta oss om du är nyfiken på vår 
verksamhet och längtar efter ett sammanhang 
där du kan ”leva din dröm och utveckla dina 
förmågor”, i en miljö fri från prestation och 
jämförelser med andra.  
 
Vi utgår från din unika personlighet och skapar 
därifrån konst som berör och skapar kontakt 
med vår publik. 
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mailto:marie@kulturcentrumvast.se


MUSIK - TEATER - DANS – BILD/FORM 
 Arbetstider 

Vi erbjuder verksamhet 5 dgr/veckan.          
Du väljer själv antal dagar du vill arbeta.    
Vi rekommenderar minst 3 dagar, då det 
annars blir svårt för dig att vara med i våra 
repetitioner och föreställningar.  
 
Våra arbetstider är mellan kl. 9.00-15.00. 
                                                                  
Publika framträdanden med våra olika 
föreställningar ingår i arbetsuppgifterna, 
ibland på kvälls- och helgtid. Spelar vi 
exempelvis på en helg eller kväll så ser vi till 
att du kan vila dagen efter eller vad du 
behöver för att återhämta dig. 

Alla kan bara de får rätt 
förutsättningar att lyckas. Vi har 

höga ambitioner när det gäller konstnärligt 
uttryck och har erfarenhet av att människor 
mår bra och utvecklas, när de upplever att 
det man gör är på riktigt.  

 
 
 

Kulturcentrum Väst är en konstscen och en 
daglig kulturarbetsplats inom LSS, i 
Stenungsund kommun. Vi tar emot sökanden 
från Västra Götaland och övriga Sverige.  
Vi erbjuder vuxna personer från 18 år, med 
intellektuell funktionsnedsättning möjligheter 
att arbeta professionellt med teater, dans, 
musik, bild & form på heltid. 
 
Vi arbetar på samma sätt som en 
professionell teater. Hjärtat i vår verksamhet 
handlar om att skapa scenkonst och spela 
föreställningar. Vi erbjuder även en 
servicegrupp, där man kan arbeta med 
praktiska sysslor som är kopplade till det 
konstnärliga arbetet. 
 
Vi tar också emot arbetssökande som 
söker alternativa vägar att ta sig in på eller 
tillbaka till arbetsmarknaden. Om du söker 
en praktikplats eller en möjlighet att 
arbetsträna i en kreativ och hälsosam miljö, 
kontakta din Arbetsförmedling eller 
Försäkringskassa och boka in ett besök hos 
oss. 
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