
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 2022



Höstens aktiviteter
När vi träffas på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund har vi två olika grupper. 
Grupperna träffas parallellt under samma tid med olika aktiviteter. Vi har en 
gemensam fruktfika för att ses och hänga med varandra. 

Yngre grupp: ålder 7- cirka 17 år (går i särskolan eller grundskolan)   
Äldre grupp: ålder cirka 18-26 år (börjat gymnasiet eller äldre) 

Marie Frederiksen Sanja Stancic

Annika Melin Frida Brandt Claudio Pallone

Madeleine Holmström

Det är oss 
du träffar 
på STOLT.
Hoppas vi 
ses! 

Eva Elvesson

Klart du ska vara med! Anmäl dig idag!
Alla aktiviteter är helt gratis men du måste anmäla 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 kvar 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

Välkommen med din anmälan! 

The Moniker är en STOLT-ambassadör!
Artisten The Moniker, eller Daniel Karlsson som 
han egentligen heter är en superstolt ambassadör 
för Kulturskolan STOLT!

Emilia Kajbic



Hela dage
n är g

ra
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!

Enskild musikstund, kräver anmälan
Det finns en stor variation på den enskilda musik
stunden. Du kan både sjunga, spela instrument  
eller jobba med olika rörelser.

OBS! Vill du delta i en enskild musikstund?  
Anmäl dig till ann-marie.myllykangas@sv.se  
och berätta vad du är intresserad av!

Streetdance
Vi lär oss grundsteg och en dans inom stilen street 
dance. Vi dansar till hiphop och popmusik. 

Cirkusskola – jonglering
Vi provar på att jonglera, balansera och spinna tallrikar.

PROVA PÅ

I sammarbete medArrangörer:

Vi riktar oss till barn unga och vuxna i åldern 7–26 år med 
funktionsvariationer. Genom denna dag hoppas vi nå ut till 

fler som vill prova kulturskolans olika erbjudanden  
och se oss som en aktiv mötesplats.

Fregatten 2, Stenungsund

Lördag 17/9 kl. 10.30–15

”The Moniker”
Träffa vår STOLT-ambassadör Daniel Karlsson,  
”The Moniker”. Kom och lyssna på hans nyskrivna 
STOLT-låt! Vi sjunger också tillsammans.

Välkomna till STOLT-dag på
Kulturhuset Fregatten

Nåltovning
Vi ritar varsin bild, sen lär vi  
oss att nåltova till bilden.
Vi använder ull och filt i olika färger,
skumgummidynor och nåltovningsnålar.

Musik
Kom och prova på olika slagverksinstrument:  
djembe, claves, maraccas och din egen kropp.

Gör egna pins!
Kom och gör egna pins. 



  Lördag 15 oktober

Karaoke och skapande måleri 
Karaoke
Ni väljer er favoritlåt och sen sjunger 
vi karaoke och spelar in låtar. Vi 
använder mikrofoner. Vi bjuder in 
föräldrarna de sista 10 minuterna 
(11:50-12:00) så visar vi vad vi har 
gjort idag 

För de yngre kl. 10.00-10.50 
För de äldre kl. 11.10-12.00

Ledare är Claudio Pallone och Marie Frederiksen 

Skapande måleri 
En dag med färg och form där vi skapar 
till musik! Vi lyssnar på musik när vi målar. 
Musik som också används i den andra 
workshopen som ett
gemensamt tema. Kanske vill du måla din 
bild som en poster till en inspelning? Vi 
kommer använda oss av lite olika material 
utifrån vad du tycker känns roligt: Akvarell, 
pennor, tuschpennor och olika kritor.

För de yngre kl. 11.10-12.00 
För de äldre kl. 10.00-10.50 

Ledare är Marie Bronedahl och Emilia Kajbic

Klart du ska vara med! Anmäl dig idag!
Alla aktiviteter är helt gratis men du måste anmäla dig. Anmäl dig/ditt barn

till ett eller flera tillfällen via mail till ann-marie.myllykangas@sv.se 



  Lördag 12 november

Teater, musik och cirkustema 
Teater och musik
Idag träffar vi Eva och Frida. Under 2 pass 
tillsammans gör vi en teater av en känd 
saga och använder musikinstrument (ex 
trumma, ägg, triangel m.fl.) för att tydliggöra 
de olika ljuden i vår teaterpjäs. De sista 
10 min bjuds föräldrar in för att bli bjudna 
på en liten teaterföreställning med det 
ungdomarna har jobbat med under dagen.

För de yngre kl. 10.00-12.00 

Ledare är Eva Elveson och Frida Brandt 

Musikteater med cirkustema
Vi börjar med lite röst och kroppsuppvärmning, gör 
några dramaövningar och lär oss några sånger med 
cirkustema. Därefter gör vi en kortare musikteater av 
materialet vi har arbetat med där vi gör rörelser till 
musik, sjunger sånger och agerar på scen. De sista 
10 min bjuds föräldrar in för att bli bjudna på en 
liten teaterföreställning med det ungdomarna 
har jobbat med under dagen.

För de äldre kl. 10.00-12.00 

Ledare är Madeleine Holmström 
och Marie Fredriksen

Klart du ska vara med! Anmäl dig idag!
Alla aktiviteter är helt gratis men du måste anmäla dig. Anmäl dig/ditt barn

till ett eller flera tillfällen via mail till ann-marie.myllykangas@sv.se 



  Lördag 26 november

Julpyssel och julsånger
Julpyssel
Vi skapar julgranspynt, t.ex. julänglar med 
flörtkulor och klädnypor. Renar, kaniner och 
andra djur skapar vi av glasspinnar och vi använder 
limpistol. Har du egna ideer så skapar vi det också.

För de yngre kl. 10.00-10.50 
För de äldre kl. 11.10-12.00

Ledare är Sanja Stancic

Julsånger
Vi sjunger och tecknar julsånger tillsammans. Kom 
gärna med egna önskemål på jullåtar.

För de yngre kl. 11.10-12.00 
För de äldre kl. 10.00-10.50 

Ledare är Marie Frederiksen och Eva Elveson

Klart du ska vara med! Anmäl dig idag!
Alla aktiviteter är helt gratis men du måste anmäla dig. Anmäl dig/ditt barn

till ett eller flera tillfällen via mail till ann-marie.myllykangas@sv.se 



Musikstund
Här kan du med funktionsvariationer sjunga och 
spela olika instrument. Vi lägger stor vikt vid att 
lyssna in behov och önskemål utifrån varje elev. 
Lektionerna bedrivs som enskilda lektioner 
eller i mindre grupper om två elever. I samtal 
med vårdnadshavare och lärare planerar vi in 
musikstunden för att veta hur vi bäst skall möta 
respektive elev. Det krävs inga förkunskaper för 
att delta. Alla kan göra musik! 

Platser och tider:
Tjörn -  Fridas Hage, måndag
Lilla Edet - Tingbergsskolan, tisdag
Stenungsund - Kristinedalskolan, onsdag
Orust - Henånskolan, måndag

Enskild lektion: 20-25 minuter 
Grupplektion med två elever: cirka 35 minuter

STOLT-kör
Här sjunger vi teckensånger och gör kör och röstövningar. 
Tillsammans hittar vi sånger att sjunga!

Plats:
Lektionerna har plats i musiksalen på Kristinedalskolan i Stenungsund varje 
tisdag kl. 18.15-19.00. Är du intresserad eller har frågor kontakta Marie via 
marie.frederiksen@stenungsund.se eller via 073-996 04 77.

Är du intresserad eller har 
frågor kontakta Marie via 
marie.frederiksen@stenungsund.se 
eller via 073-996 04 77.



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. 

I samarbete med 

Med stöd från Kulturrådet 
och Lars Tegemyrs Musikstipendium

Nyfiken på vad vi gör på STOLT? 
Skanna QR-koden för att se vår film! 

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


