
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
våren 2022



Vårens aktiviteter
När vi träffas på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund har vi nu 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)  

 
Anmäl dig!
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! 

Marie Frederiksen Inez Pettersson Lidén Eva Sjögren

Annika Melin Frida Brandt Ulrika Groth Amelia Brorson

Gabriella Josefsson Ann-Cathrine Persson

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

Eva Elvesson



Lördag 29 januari 

Hjärtmellofilm, nåltovning, teater och musik
Vi ser hjärtmellofilmen kl. 10.00-10.20 - Vi startar upp dagen med att tillsammans 
i båda åldersgrupperna titta på Hjärtmellofilmen. Vi ser på vårt egna framträdande 
från hösten och det bjuds på popcorn och festis. Därefter har vi två olika grupper 
med aktiviteter, en för de yngre grupp och en för de äldre.

Nåltovning för de yngre kl. 10.20-12.00 
Vi ritar varsin bild, sen lär vi oss att nåltova till den bilden. Vi använder 
ull och filt i olika färger, skumgummidynor och nåltovningsnålar. 

Ledare är Eva Sjögren och Marie Frederiksen

Teater och musik för de äldre kl. 10.20-12.00
Vi skapar en teater av en känd saga och använder olika 
musikinstrument  till exempel trumma, ägg, och triangel för att 
tydliggöra de olika ljuden i vår teaterpjäs. De sista 10 minuterna bjuds föräldrar 
in för att se på teaterföreställningen som vi skapat.

Ledare är Eva Elvesson och Frida Brandt 

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



Lördag 19 mars

Sång, musik och prova på animering
Sång och musik på olika, roliga sätt! För de yngre kl. 10.00-12.00
Vi sjunger tillsammans och du får prova att sjunga din favoritlåt i 
mikrofon, om du vill. Dessutom spelar vi på olika rytminstrument och 
boomwhackers. Vi testar också på bodypercussion, då använder vi våra 
kroppar som instrument, genom stamp och klapp.

Ledare är Ann-Catrine Persson, Gabriella Josefsson 
och Marie Frederiksen

Prova på animering med lera och akvarell. För de äldre kl. 10.00-12.00
Prova på enkel animation med lera. Vi utgår från rymden och 
skapar målningar och figurer. Via stop motion-teknik växer en film 
fram som vi redigerar och lägger på musik. I nästa steg skapas 
akvarellbakgrunder till er berättelse som sen läggs in i filmen digitalt. 
En kul möjlighet att få testa på att blanda kreativa uttryck där ingen 
förkunskap krävs. Det går även lika bra att arbeta ensam som 
tillsammans med någon.

Ledare är Amelia Brorson och Inez Pettersson Lidén



Lördag 9 april

Berättaryoga och slagverk
Berättaryoga 
Tillsammans med Ulrika som är yogalärare skapar vi en berättelse 
som vi gör yogarörelser till. Vi träffas på Fregatten och du får en egen yogamatta 
att vara på. Vi provar andningsövningar, rörelser och avslappning. Ta på dig 
mjuka kläder som går bra att röra på sig i.
För de yngre kl. 10.00-10.50
För de äldre kl. 11.10-12.00

Ledare är Ulrika Groth och Annika Melin

Slagverk
Kom och prova på att spela musik från olika delar av världen! Med 
hjälp av olika slagverksinstrument, djembe, claves och din egen 
kropp, utforskar vi hur musik kan låta utanför Sveriges gränser.
För de yngre kl. 11.10-12.00  
För de äldre kl. 10.00-10.50

Ledare är Gabriella Josefsson och Marie Frederiksen



Lördag 14 maj

Gör egna pins och skapa musik 
Skapa musik med ukulele och tonboxar 
Vi skapar musik genom att spela på ukulele och tonboxar. Ukulele är ett roligt 
litet instrument att spela tillsammans med andra. Tonboxar 
är en liten låda som du skapar ljud med genom att slå på en 
metallplatta. Du behöver inte ha spelat innan utan alla kan 
skapa musik när vi träffas. 
För de yngre kl. 10.00-10.50 
För de äldre kl. 11.10-12.00

Ledare är Ann-Catrine Persson och Marie Frederiksen 

Gör egna pins 
Vi skapar egendesignade pins som du till exempel kan ha på 
din ryggsäck, keps, tröja. Det kan vara en bild på något djur du 
gillar, något du tycker om att måla eller ditt namn. Det finns 
också ett pysselbord där du kan pyssla.
För de yngre kl. 11.10-12.00 
För de äldre kl. 10.00-10.50 

Ledare är Inez Pettersson Lidén och Annika Melin 



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, särskolan varannan måndag förmiddag
Lilla Edet - Tingbergsskolan varannan onsdag eftermiddag
Stenungsund - Kristinedalskolan varannan onsdag eftermiddag 
Orust - Henånskolan varannan måndag förmiddag

Enskild lektion: cirka 25 minuter 
Grupp lektion med två elever: cirka 35 minuter

Anmäl ditt intresse eller om ni har frågor maila marie.frederiksen@stenungsund.se

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 
onsdag kl. 18.00-18.45. 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


