
Kulturskolorna Stenungsund, Tjörn, Orust och Lilla Edet i ett initiativ 
där vi tillsammans erbjuder kulturaktiviteter. Vi riktar oss till barn 
unga och vuxna i åldern 7–26 år med funktionsvariationer. Genom 
våra STOLT träffar hoppas vi att fler ska hitta till kulturskolan och se 
oss som en aktiv mötesplats.

Program
hösten 2021



Välkomna till STOLT dag  
Lördag 18/9 kl. 13-16 

Kulturhuset Fregatten, Stenungsund

I samarbete med 

Anmäl dig!
Vill du vara med på 
dansworkshop eller enskild 
musikundervisning måste du 
anmäla dig till  
ann-marie.myllykangas@sv.se

Hela dagen är g
ratis

!





 Dansworkshop med Big Wind 
Dans, teater och musik - allt detta blandas i en lustfylld workshop som leds av 
artister från Big Wind! I lekfulla övningar får deltagarna möta naturkrafter, magi 
och kärlek - tillsammans utforskar vi dramatikens stora känslor! Fyra dansare, 
skådespelare och musiker leder varsamt in den lilla gruppen i en magisk värld 
av rörelse, ramsor och sång. 
 

 Prova på enskild musikundervisning
Kom och prova att spela olika instrument. Vi spelar piano, boomwhackers, 
ukulele, ”tonklockor” och rytminstrument. Vi sjunger och spelar tillsammans. 
Vårdnadshavare är också välkomna. Vid frågor kontakta Marie Frederiksen  
marie.frederiksen@stenungsund.se 
 

 Prova på teater, bild & boomwhackers
Nyfiken på att prova på att spela teater, måla eller testa boomwhackers? 
Kom och prova något du kanske inte provat förut! 

STOLT – Kulturskolorna i Stenungsund, Tjörn, Orust och Lilla Edet. Vi riktar oss till barn unga 
och vuxna i åldern 7–26 år med funktionsvariationer. Genom denna dagen hoppas vi nå ut  
till fler som vill prova kulturskolans olika erbjudanden och se oss som en aktiv mötesplats.

Har du frågor? 
Kontakta Annika Melin 072-2343134



Information om höstens aktiviteter
Vi träffas på kulturhuset Fregatten i Stenungsund i två olika grupper. Varje 
grupp träffas under två timmar med en fruktpaus. Anmäl dig/ditt barn till ett 
eller flera tillfällen till ann-marie.myllykangas@sv.se, skriv namn på deltagaren, 
telefonnummer och vilken aktivitet det gäller. Tänk på att förälder och/eller 
ledsagare som stannar i rummet är med deltar. Detta för att vi ska skapa så bra 
förutsättningar som möjligt. 

Kl. 10-12: Grupp 1 - ålder 7- ca 17 år    
Kl. 13-15: Grupp 2 - ålder 18-26 år 

Välkomna till höstens aktiviteter! 

Lördag 25 september och söndag 31 oktober

Sång, tecken, dans med sjalar 
och spel på rytminstrument 
Vi sjunger olika sånger men vi fokuserar på låten Goliat av Laleh. 
Vi sjunger med tecken och vi dansar och rör oss till låten med 
sjalar. Dessutom kommer vi att spela på olika rytminstrument 
och träna på rytm. Vi använder små rytminstrument som 
maracas, claves, små trummor och liknande.

Tillsammans övar vi på vårt framträdande till Hjärtmello 
13 november då vi sjunger Goliat, tecknar, dansar med 
sjalar och spelar på instrument.  
 
Alla är välkomna dessa dagar även om du inte är med på 
Hjärtmello. 

Marie Fredriksen

Ann-Cathrine Persson



Lördag 13 november

Hjärtmello 
Alla som vill får delta på Hjärtmello. Under våra STOLT träffar kommer vi att sjunga 
och lära oss rörelser som vi kommer att uppträda med under Hjärtmello. Om ni inte 
vill vara med på Hjärtmello så är du ändå såklart välkommen att vara med på alla våra 
STOLT träffar.

Hoppas vi ses!
Adress: Fregatten 1, Stenungsund. Telefon: 0303-818 80 

Mer information hittar du på

www.tjorn.se/stolt 
www.lillaedet.se/stolt 

www.stenungsund.se/stolt 
www.orust.se/stolt

Lördag 9 oktober

Tygtryck - skapa scenkläder till Hjärtmello
Du kommer att designa en egen t-shirt genom att trycka och måla 
med textilfärg. Vi kommer använda färdiga tryckmallar, men även 
göra egna. 

Vi kommer att köpa in T-shirts till alla, meddela din tröjstorlek när 
du anmäler dig till detta tillfälle. Ta på er ”oömma kläder” – det kan  
komma färg på dina kläder, även om vi har skyddsförkläden.

Eva Sjögren






Mer information hittar du på

Om Kulturskolan STOLT
STOLT startade 2017 där kulturskolorna i våra fyra 
kommuner erbjuder alla elever i särskolan att få 
möjlighet att prova på olika kulturaktiviteter som 
vänder sig till dig som vill testa att till exempel 
spela ukulele, spela teater, lära dig att dansa, måla 
akvarell, arbeta med keramik, slöjda, måla eller 
sjunga tillsammans. Nu erbjuder vi även individuell 
undervisning och vi hoppas kunna starta en kör 
när vi alla är vaccinerade.

I samarbete med 

Med stöd från Kulturrådet 
och Lars Tegemyrs Musikstipendium

Anmäl dig!
Anmäl dig/ditt barn till ett eller flera tillfällen via mail till ann-marie.myllykangas@sv.se 
Skriv namn på deltagaren, telefonnummer och vilken aktivitet det gäller. Förälder och/
eller ledsagare som stannar i rummet är med i aktiviteten och deltar. Detta för att vi 
ska skapa så bra förutsättningar som möjligt. 

Vid frågor kontakta projektledare annika@sprakbussen.se.



Musikundervisning/ Funkis musik

Här kan du med funktionsvariationer få sjunga och spela olika 
instrument. Vi kommer att lägga stor vikt vid att lyssna in behov 
och önskemål utifrån varje elev. Lektionerna bedrivs som enskilda 
lektioner eller i mindre grupper om 2 elever. I samtal med 
vårdnadshavare och lärare planerar vi in denna 
musikundervisning för att veta hur vi bäst skall möta resp. elev. 
Denna musikundervisning är gratis.

Det krävs inga förkunskaper för att delta. Alla kan göra musik! 

Målgrupp: 
Barn och unga med funktionsvariation i åldern 7-26 år.
Personlig assistent är välkommen att delta vid lektionen om 
behovet finns.

Plats och tid:
Tid och plats görs upp i samråd med elev och vårdnadshavare. 
Antingen på elevens skola eller på kulturskolan i kommunen. 
Lokalen kan rullstols anpassas om behovet finns! 

Enskild undervisning: 25 min
Grupp med 2 elever: ca 35 min

För att anmäla ditt intresse 
eller om ni har frågor maila:
marie.frederiksen@stenungsund.se

Nu erbjuder vi inom STOLT 
enskild musikundervisning, 
för att erbjuda alla barn tillgång till 
musik och kreativitet utifrån sina behov


