
En DAGLIG KULTURARBETSPLATS inom LSS 
som producerar; professionell scenkonst
teater, musik, bild & form, media, föredrag 
och workshops på offentliga scener och för 
olika grupper i samhället.

Sedan november år 2016 är vi en 
daglig kulturarbetsplats  inom LSS 
och en integrerad teater (Röda 
Hjärtans teater) med bas i Stora 
Höga i Stenungsunds kommun. 
Vi har plats för 21 arbetstagare/
aktörer. 

Vårt upptagningsområde är främst 
Västra Götaland men även från 
övriga Sverige.

Vi erbjuder vuxna personer från 
18 år, med intellektuell funktions-
nedsättning möjlighet att arbeta 
professionellt med scenkonst.

Arbetstagaren väljer själv om hen 
vill arbeta med utåtriktad verksam-
het eller enbart med konstnärlig 
verksamhet, såsom dans, musik, 
bild & form samt media, på plats i 
våra lokaler.

Hos oss arbetar arbetstagarna 
efter ett veckoschema med olika 
aktiviteter som ingår på en konst-
närlig arbetsplats.
Schemat är anpassat efter de 
föreställningar och evenemang 
vi för tillfället arbetar med.

Vi erbjuder verksamhet 5 dgr/
veckan. Arbetstagaren väljer 
själv antal dagar man vill arbeta. 
Vi rekommenderar minst 3 dagar, 
då det annars blir svårt att vara 
med i våra repetitioner och 
föreställningar.
Våra arbetstider är mellan: 
kl.9.00-15.00.

Publika framträdanden med våra 
föreställningar ingår i arbetsupp-
gifterna. Ibland på kvälls- och 
helgtid, då ser vi till att arbets-
tagaren kan vila dagen efter och 
återhämta sig.

MÅL & INRIKTNING AKTIVITETER ARBETSTID
Röda Hjärtans Teater har satt upp 
flera produktioner på Kulturhus, 
teatrar, arbetsplatser skolor mfl. 
platser.

Vi erbjuder skolor, verksamheter, 
organisationer mm. utbildningar 
och föreläsningar i vår metod 
”bemötandets scenkonst”. 
Arbetstagare erbjuds att bli en del 
av utbildningsteamet. 

Friskvård, rörelseträning och dans 
är en del av den dagliga verksam-
heten, då en aktörs arbetsredskap 
är kroppen. 

Studiebesök ingår i det konstnär-
liga arbetet. Vi besöker teatrar, 
liknande verksamheter, samt 
andra platser och sammanhang 
där vi kan få inspiration och 
kunskap.

Röda Hjärtans motto:
”Vi förverkligar drömmar åt och med människor som 
sällan eller aldrig fått höra att just deras drömmar kan 

bli sann och vi får dem att växa, blomma och känna sig 
värdefulla.”



Vi har både sociala- och konstnärliga 
ledare i verksamheten. Alla som arbetar 
hos oss har dubbel kompetens.
Våra konstnärliga och sociala handledare 
arbetar professionellt inom teater, dans, 
musik, konst samt inom LSS.
De sociala handledarna har omsorgsut-
bildning 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.

Vi samarbetar med Cirkusexpressen från 
Forshälla och har tillsammans satt upp en 
teater och cirkusföreställning, ”Blå Pla-
net” på Regionteater Väst i Uddevalla.

PERSONAL

SAMARBETE 
SOM GÖR SKILLNAD

Vi erbjuder en arbetsmiljö med fokus på 
att bidra till såväl fysisk, mental som 
emotionell utveckling, hos individen och i 
sin helhet arbetsgruppen.
Det betyder att det är viktigt för oss att 
våra arbetstagare känner att det man gör 
är meningsfullt, att man kan vara med och 
påverka i hur man har det hos oss.

Vi fokuserar på delaktighet, tillgänglighet, 
mångfald och arbetar aktivt mot diskrimi-
nering, såväl i det interna arbetet som i den 
scenkonst som vi sprider till vår offentlig-
liga publik

ARBETSMILJÖ

I en genomförandeplan formulerar arbets-
tagaren de målsättningar hen vill sätta upp 
för året samt vilket stöd hen vill ha för att 
kunna nå sina mål. Våra arbetstagare har 
en egen handledare som följer upp planen 
och finns som ett extra stöd och resurs.

Varannan vecka har vi arbetsplatsmöte 
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.

INFLYTANDE

VI vill synas, vara med och
påverka, göra skillnad 

och avtryck i samhället!



Vi erbjuder en miljö där drömmar kan 
förverkligas inom rimliga gränser och där 
vi har respekt för varje individ.

Vi utgår från varje individs unika person-
lighet och skapar därifrån konst som berör 
och skapar kontakt med vår publik.

Vi erbjuder en verksamhet för människor 
som längtar efter ett sammanhang där 
man kan ”leva sin dröm och utveckla sina 
förmågor”, i en miljö fri från prestation
och jämförelser med andra.

MÅLTIDER
Vi tar med vår egen lunch som kan värmas i mikro.
Vid speciella tillfällen lagar vi mat och äter tillsam-
mans. För dem som väljer att finns möjlighet att ta 
med egen frukost och komma en halvtimme tidigare. 
Te och kaffe ingår på arbetsplatsen.

LOKALER
Våra lokaler ligger i Stora Höga. Verksamheten 
bedrivs i anpassade verksamhetslokaler med kök, 
matsal, vilorum, dusch och toaletter.

HITTA HIT
Det finns goda kommunikations möjligheter till oss. 
Bussar och tåg går direkt till Stora Höga, från bla. 
Uddevalla, Tjörn och Kungälv. 
Från Stora Höga Resecenter tar det 3 minuter att gå 
till våra lokaler.
 

HUR ÄR VI ORGANISERADE

VAD ERBJUDER VI

V Ä R D E G R U N D

Människor växer när 
de får använda och 
utveckla kraften vi 

alla har.
Det handlar om att 
skapa utrymme för 
glädje,nyfikenhet, 

mod och framåtanda.

KONTAKT
Föreståndare, Kajsa Odén
E-post: info@kulturcentrumvast.se
Tfn: 070 591 32 03
Konstnärlig ledare, Marie Lindblad 
E-post: marie@kulturcentrumvast.se
Tfn: 0735 34 29 68
Adress:         
Vallenvägen 18, 444 60 Stora Höga                     

www.kulturcentrumvast.se
facebook: kulturcentrum väst

Kulturcentrum Väst drivs av en icke 
vinstdrivande ekonomisk förening, 

vi är ett socialt företag.


