
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.

Lokaler & Kommunikation

Våra lokaler ligger alldeles bredvid 
tågstoppet i Stora Höga, i Stenung-
sunds kommun. Hit är att lätt att ta 
sig med buss eller tåg.
Verksamheten bedrivs i anpassade
lokaler med scenmöjligheter, kök, 
matsal, vilorum, verkstad, dusch och 
toaletter.

Föreståndare: Kajsa Odén
E-post: kajsa@kulturcentrumvast.se

Tfn: 070 591 32 03

Adress:
KULTURCENTRUM VÄST
Vallenvägen 18, 444 60 Stora Höga

Hemsida: www.kulturcentrumvast.se
Facebook: kulturcentrum väst
E-post: info@kulturcentrumvast.se



MUSIK - TEATER - DANS – BILD & FORM
Arbetsträning eller praktik?
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 Försäk-
ringskassa och boka in ett besök hos oss.

Vi skapar förutsättningar att lyckas!
I vårt skapande arbete utgår vi ifrån var och 
ens unika förmåga. En viktig del av vår träning 
handlar om att höja vår självkänslan och att vara 
stolt för den man är. Alla är vi bra på något och 
det vill vi lyfta fram.

Vi utvecklar våra arbetstagares konstnärliga för-
mågor och att samspela med varandra i grupp.

Kulturcentrum Väst är en teater och 
en daglig kulturarbetsplats inom LSS, 
i Stora Höga, Stenungsund kommun.

Hit är lätt att ta sig med buss eller tåg. Våra 
lokaler ligger 3 minuter från buss- och tåg-
stoppet i Stora Höga. Hos oss arbetar arbets-
tagare från olika kommuner i Västra Götaland.

Vi erbjuder vuxna personer från 18 år, med 
intellektuell funktionsnedsättning möjligheter 
att arbeta professionellt med scenkonst och 
annan konstnärlig verksamhet.

Hos oss kan man pröva på att arbeta med 
olika estetiska ämnen inom: teater, dans, mu-
sik, bild och form eller film. Man väljer den 
inriktning som känns bäst.

Vi erbjuder även en servicegrupp, där man 
kan arbeta med praktiska sysslor som är 
kopplade till det konstnärliga arbetet.

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 att vara med i våra repetitioner 
och föreställningar.

Våra arbetstider är mellan kl. 9.00-15.00.
För den som väljer att arbeta med utåtriktade 
publika framträdanden, ingår ibland arbete 
på kvälls- och helgtid. Spelar vi exempelvis 
på en helg eller kväll så ser vi till att du kan 
vila dagen efter och återhämta dig.

Anpassad verksamhet
Du kan välja om du vill arbeta med utåtriktad 
verksamhet eller annan konstnärlig verksam-
het som vi bedriver i våra lokaler.

Förutom teater delar vi även med oss av våra 
erfarenheter via föreläsningar och workshops 
till samhället som våra arbetstagare är med 
och leder.


