
Kulturcentrum Väst samarbetar med olika skolor och kommuner. Vi erbjuder färdiga Skapande skolapaket 
med workshops och föreställningar eller skräddarsyr efter din skolas behov. Skapande skola är ett bidrag 
och tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få 
tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att elevernas möjligheter till eget skapande ökar. 
Det är Kulturrådet som ansvarar för Skapande skola. På deras webbplats får du reda på vem, när, hur man 
söker och vad ansökan ska innehålla. Läs mer om Skapande skola på Kulturrådets hemsida: 
https://www.kulturradet.se/i-fokus/barn-och-unga/skapande-skola/

SKA  ANDE SKOLAP

Välkomna till längre eller kortare projekt
Vi utgår från just din verksamhets behov och önskemål och knyter samman kulturinsatsen i 
skolans arbete i kortare eller längre projekt. Varje samarbete är unikt och utformas med skola 
och vår teater tillsammans.
Vi kommer till er eller ni till oss – eller båda delarna
Vi tror att kombinationen av att arbeta i en skolmiljö samt att bjuda in elever till en konstnärlig 
arbetsplats skapar en större helhet och perspektiv hos eleven. Det är spännande, lärorikt och 
ger nya perspektiv att arbeta i annan miljö än den man befinner sig i vardagen.

I våra paket ryms arbete utifrån:
♥ Social hållbarhet
♥ Hållbar miljö och återbruk
♥ Jämställdhet och mångfald

Vi erbjuder:
♥ Miljökarneval, inkl. workshops
♥ Interaktiv föreställning ”Phantasia”
      där eleverna är medskapande
♥ Föreläsning om funktionsnedsättning

♥ Samarbete och sammanhållning i klassen 
♥ Konflikthantering

♥ Drama med Röda hjärtans ensemble
♥ Utbildningar i våra metoder för 
      skolledare och pedagoger

Vi är en teater, en ny kulturscen och en konstnärlig 
arbetsplats i Stenungsund kommun. Vår ensemble består 
av professionella scenartister med funktionsnedsättning som 
har olika förutsättningar och behov. Några har diagnoser 
andra inte. Trots våra olikheter har vi i vår ensemble ska-
pat en tillåtande gemenskap och samarbete bortom prestation 
och konkurrens. Här existerar inget utanförskap och det är 
högt i tak. Människor (unga som vuxna) som besöker oss blir 
starkt berörda av den glädje och värme som de upplever i vår 
ensemble. Vi vill dela med oss av den rikedom vi skapat, 
bortom normer och stereotyper. Vi har mer gemensamt än
vad som skiljer oss åt!



Vi producerar professionell integrerad 
scenkonst, föredrag och workshops på 
offentliga scener och för olika grupper i 
samhället. 
Vi har skådespelare med och utan funk-
tionsnedsättning som valt att arbeta som 
aktörer och pedagoger. Tillsammans bild-
ar vi en unik grupp där vi lyfter fram 
olikheter och blir på så sett en viktiga 
förebilder för unga människor. 
Erfarenheterna vi gjort är att vi skapat en 
större öppenhet och mer tillåtande miljöer 
i de klasser vi har besökt.

Hur går det till när vi arbetar med er?
Beroende på uppdrag och aktivitet, så består gruppen som arbetar med en klass eller 
skola av olika sammansättningar och antal av individer från Kulturcentrum Väst. 

♥ Social ökad kompetens och ökad medvetenhet. Det är utvecklande att möta människor 
som en individ och inte ett objekt för en grupp exempelvis en person med funktionsned-
sättning. Vi gör det genom att skapa personliga möten med aktörerna från Röda Hjärtans 
ensemble som själva har en funktionsnedsättning. Det handlar om det individuella mötet
– det är där vi hoppas skapa kontakt, väcka engagemang och beröra.
♥ Nedmontering av fördomar och i frågasättande av normer och stereotyper.
♥ Inspiration och mod att vara stolt för den man är.
♥ Nya förhållningssätt där vi ser bortom begränsningar och i stället lyfter våra unika förmågor.
♥ Energi, kraft och mod att vara sig själv.
♥ Större öppenhet i klassen eller personalgruppen.

Vad kan vår ensemble bidra med förutom vår sceniska verksamhet i mötet med elever 
och personal?

NYFIKNA?
Kontakta:

Marie Lindblad
Tfn: 073 534 29 68

E-post: info@kulturcentrumvast.se

Ansökningsomgången för Skapande skola-bidrag 
läsåret 22/23 öppnar i början av januari 2022 och är 
öppen under en månad. Håll utkik på webben efter 
mer exakta datum. 

https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/
skapande-skola/


