ANMÄLAN

Varje deltagare fyller i en
anmälan, även ledsagare
eller personal.

Jag är deltagare.
Jag är ledsagare, anhörig eller personal
som följer med.
Namn:

med Röda Hjärtans ensemble
arrangerar:

............................................................................
Personnr:..............................................................

SKAPANDE SOMMARDAGAR

Adress:.................................................................
Postnr:..................................................................
Postadress:..........................................................
Tfn:.......................................................................

den 28-29-30 juni, år 2017
på Nösnäs gymnasium
i Stenungsund

E-post:.................................................................
Fakturaadress:……………………………………..
……………………………………………………….
……………………………………………………………………
Jag väljer vegetariskt alternativ till lunch.
Allergier……………………………………..
Anmälan är bindande och arrangören förbehåller
sig rätten att ändra innehållet om så krävs.

ANMÄLAN till:
Kulturcentrum Väst, C/O Nösnäs Gymnasium
Gymnasievägen 2, 444 47 Stenungsund
eller via e-post: info@kulturcentrumvast.se

KONTAKTINFORMATION:
Tfn föreståndare: 070 591 32 03
E-post: info@kulturcentrumvast.se
Hemsida: www.kulturcentrumvast.se
Facebook: kulturcentrum väst

SAMARBETSPARTNER:

Välkomna
ungdomar från 18 år och
vuxna med intellektuella
funktionsvariationer,
och ALLA som vill:
pröva på att spela
teater, sjunga, musicera,
dansa och skapa.

Pris, skapande sommardagar: 695 kr.
I priset ingår lunch och fika för deltagare.
Ledsagare/personal/anhöriga deltar utan
kursavgift, betalar endast för lunch & fika.
Lunch 60 kr
Fika, morgon & eftermiddag, 40 kr

Anmälan senast den 2 juni.
Aktiviteter
Tillsammans med ledare och aktörer från Röda
Hjärtans ensemble arbetar vi i 3 dagar med
konstnärligt skapande i olika former: teater,
dans, musik och sång, bild och form.
Vi avslutar den tredje dagen med en föreställning
för vänner, bekanta och anhöriga.
Tider:
onsdag 28, kl 09.00-16.00
torsdag 29, kl 09.00-16.00
fredag 30, kl 09.00-15.00

Kulturcentrum Väst är en daglig
Kulturarbetsplats inom LSS, en konstscen och
en fri integrerad teater som producerar;
professionell scenkonst, teater, musik, föredrag och
workshops på offentliga platser och för olika grupper
i samhället.
Vi erbjuder vuxna personer från 18 år, med
intellektuella funktionsvariationer en möjlighet att
arbeta professionellt med teater, dans, musik, bild &
form.
Vi har plats för 21 arbetstagare/aktörer. Vårt
upptagningsområde är Västra Götaland och övriga
Sverige.
Vi arbetar på samma sätt som en professionell
teater. Vi har höga ambitioner när det gäller
konstnärligt uttryck och har erfarenhet av att
människor mår bra och utvecklas, när de upplever
att det man gör är på riktigt.
Hjärtat i verksamheten handlar om att skapa
scenkonst och spela föreställningar. Vi erbjuder även
en servicegrupp, där man kan arbeta med praktiska
sysslor som är kopplade till det konstnärliga arbetet.

(anmälningsuppgifter, se baksida)
Vi reserverar plats i turordning. För att vara säker
på plats, betala anmälningsavgift, 100 kr,
till: 8105-9 964 638 743-2
Vi skickar en faktura och informationsbrev med
praktiska uppgifter efter din anmälan.

Betalning senast den 20 juni 2017.
Obs! Du kan endast delta om du betalt avgift innan
utsatt datum.

Om ledsagare
Våra kursledare arbetar främst med det
konstnärliga arbetet. Deltagare i behov av särskilt
stöd behöver därför ha en ledsagare eller annat
stöd med sig.

Lokaler
Våra lokaler ligger i Nösnäs Gymnasium i
Stenungsund. Verksamheten bedrivs i fullt
utrustade teaterlokaler med scen, kök, loger,
fikarum, vilorum, verkstad, dusch och toaletter.

Hitta till Nösnäs gymnasium
Det finns goda kommunikations möjligheter med
tåg. Bussar går direkt till Nösnäs gymnasium från
Tjörn och Kungälv. Från Stenungsunds tåg- och
busstation tar det 15 minuter att gå till Nösnäsgymnasium.

Vi förverkligar drömmar
åt människor som sällan
får höra att just deras
drömmar kan bli sanna.
Vår uppgift, är att få
dem att växa, blomma
och känna sig
värdefulla.

