
 
 

WORKSHOP 
Om kraften i konstnärlig skapande 
Det här är en workshop för dig som leder en skapande verksamhet eller som vill starta upp en 
skapande verksamhet.  En möjlighet för dig som vill utveckla ditt ledarskap, behöver inspiration, 
och verktyg för att höja kvalitén i ditt skapande arbete. 
 
Ett gott liv – för individen och för samhället som helhet – förutsätter tillgång till god kultur. 
Konstnärligt skapande arbete har en enorm utvecklingspotential i vårt samhälle. Här finns kraftfulla 
verktyg som kan möta de påfrestningar som segregation, klassklyftor, arbetslöshet, utanförskap och 
ohälsa innebär?  
 
Har du en funktionsnedsättning med hinder i din kommunikativa förmåga öppnar skapandet arbete 
upp flera kanaler att uttrycka sig på.  Människors självkänsla växer när de får uttrycka sig 
konstnärligt. Det finns en kraft i skapandet där människors eventuella handikapp eller 
funktionsnedsättning kan vändas och bli en tillgång. Hur du lyckas med det handlar om ditt 
förhållningssätt och bemötande. 
 
Innehåll i workshopen: 
Skådespelare med funktionsnedsättning från Kulturcentrum Väst delar med sig av sina erfarenheter 
av konstnärligt arbete och mötet med en publik. Vi varvar teori med praktiska övningar med syfte att 
skapa en gemensam utgångspunkt för reflektioner kring frågor om: 
 
1. Hur formar dina bakomliggande värderingar och förhållningssätt ditt ledarskap? 
 
2.  Vad bidrar skapande verksamhet med för den enskilde individen och samhället? 
 
3. Hur odlar du som chef/ledare delaktighet och ansvar som fångar alla, medarbetare och deltagare i 
en skapande verksamhet? 
 
 
Medverkande 7 st personer: Konstnärlig ledare och skådespelare med funktionsnedsättning från 
KCV. 
 
Tid: halv eller heldag. 
 
Kulturcentrum Väst är en integrerad teater med professionella scenkonstnärer med olika 
bakgrunder. Det är också en Daglig Kulturarbetsplats inom LSS i Stora Höga. Vi har satt upp flera 
produktioner för barn och vuxna på; teatrar, kulturhus, arbetsplatser och skolor i Sverige.  Vi håller 
föreläsningar och workshops för; skolor, utbildningar och arbetsgrupper på olika teman.  
 
Kontakt & bokning: Kajsa Odén, Kulturcentrum Väst 
tfn: 070 591 3203, e-post, info@kulturcentrumvast.se 

Hemsida: www.kulturcentrumvast.se 
Facebook: kulturcentrum väst 


