Kulturverkstan daglig verksamhet
Erikslundsgatan 4
126 32 Hägersten
Närmaste t-bana: Midsommarkransen

Kulturverkstan
Beskrivning:
Kulturverkstan är till för dig som vill arbeta med teater, musik och skapande verksamhet. Vi har en egen scen och
musikstudio. Vi vänder oss till dig med lindrig/måttlig intellektuell funktionsnedsättning och/eller ASD/Asperger
syndrom.
Inriktning:
Teater: Här skapas teater-, dans-, och musikuppsättningar. Vi skriver egna
manus och gör vår egen regi. Varje år har vi två större föreställningar då vi
bjuder in allmänheten.
Skapande: Här arbetar vi med skapande i olika former och material. Vi målar,
arbetar med gips och gör rekvisita samt kostymer. Vi gör egna produkter
och inredningsdetaljer som vi säljer i Homsans butik En gång till samt på vår årliga julmarknad.
Foto och film: Vi fotar och spelar in kortfilmer. Inför våra teateruppsättningar spelar vi in
egna trailers. Mycket av detta material använder vi i sociala medier.
Musik: I vår musikstudio spelar vi in ljud till våra teaterföreställningar. Vi sjunger och
spelar tillsammans flera gånger i veckan. Varje år ordnar vi en egen Melodifestival.

Personlig utveckling
Vi övar på att uttrycka oss konstnärligt genom våra röster, kroppsspråk och genom estetiskt skapande samt att
planera, genomföra och slutföra arbetsuppgifter.

Kontaktuppgifter:
Ann Lindblad
Arbetskonsulent
Telefon: 08-680 77 79 / 072-222 99 10
E-post: ann.lindblad@homsan.se
Johanna van den Bussche
Arbetskonsulent
Telefon: 08-588 017 17 / 076-677 53 66
E-post: johanna.bussche@homsan.se
www.homsan.se

Övrig information
Måltider: Egen matlåda kan tas med alternativt går
det att köpa lunch till en kostnad av 27 kronor.
Inflytande: Tillsammans med stödperson upprättas
en genomförandeplan och ett individuellt arbetsschema. Planerings– och demokratimöten genomförs på alla verksamheter.
Friskvård: I varje verksamhet finns olika typer av friskvårdsaktiviteter att välja mellan, exempelvis spa,
avslappning, sinnesstimulering, gymbesök och promenader.
Aktiviteter: Varje år har Homsan gemensam vår– och
höstfest. Vi gör även utflykter och går på studiebesök för att få inspiration och nya kunskaper.

