
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 2023



Vårens 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. 

Grupperna delas upp på plats utifrån vilka deltagare som anmält sig.

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!

Julia Korn

Ann-Caterine 
Persson

Joakim Keskinen



  Lördag 21 januari, kl. 10-12

Musik och träning inför Hjärtmello
STOLT kommer även 2023 att delta på Hjärtmello 
med ett bidrag. Vi planerar att STOLTs bidrag 
är att vi sjunger, spelar, tecknar och gestaltar 
vår STOLT-låt som The Moniker har skrivit ihop 
med STOLT deltagarnas input. Det kommer att 
finnas olika scenkläder som man kan låna. Alla 
som är intresserade av att vara med på vårt 
framträdande är välkomna att delta på scen.

Denna lördag 21/1 blir enda tillfället som vi 
tränar inför Hjärtmello. Även om du inte har 
möjlighet att delta den 21/1 är du välkommen 
att vara med på Hjärtmello om du vill. I januari 
kommer vi att spela in STOLT-låten med tecken och 
skickar en  länk till alla intresserade. På så vis kan vi 
alla träna även hemma. 

Hjärtmello kommer att hållas den 11 februari kl 13-16 i Trollhättan på folkets 
hus, Apollo. Mer information om Hjärtmello hittar du på nästa sida. 

Ledare är Ann-Catrine Persson, Eva Elvesson, 
Madelene Holmström,  Marie Frederiksen och Annika Melin

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 

Marie Frederiksen Annika MelinMadeleine HolmströmEva ElvessonAnn-Caterine 
Persson
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EN ALTERNATIV MELLOFEST FÖR MÄNNISKOR MED
ELLER UTAN FUNKTIONSNEDSÄTTNING

HJÄRTMELLO
VÄLKOMMEN TILL

MINGEL 13-14
SHOW 14-16

 

LÖRDAG 11 FEBRUARI

ENTRÉ 120 kr inkl serviceavgift 
garderobsavgift tillkommer

FÖRKÖP: www.trollhattan.fh.se
 

Damma av glitterhatten och glitterboan!!!
 

FOLKETS HUS TROLLHÄTTAN APOLLON
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Marie Frederiksen Annika MelinFrida Brandt Madeleine HolmströmAnn-Caterine 
Persson

Ledare är Ann-Catrine Persson, Frida Brandt, Madelene Holmström, 
Marie Frederiksen och Annika Melin.

  Lördag 11 februari



  Lördag 22 april, kl. 10-12

Streetdance och cirkusskola 
Streetdance
Vi lär oss grundsteg och en dans inom 
stilen streetdance. Vi dansar till hip-hop 
och pop-musik.

Ledare är Julia Korn och Marie Frederiksen 

Cirkusskola
Prova på att jonglera med 
bollar och dukar, spinna 
tallrikar och snurra kinesisk 
jojo. Kasta, rulla och balansera 
olika saker. Cirkuspedagogen 
Joakim Keskinen visar dig flera 
konster som du får möjlighet 
att testa.

Ledare är Joakim Keskinen 
och Annika Melin

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 

Marie FrederiksenJulia Korn

Annika MelinJoakim Keskinen



  Lördag 20 maj, kl. 10-12

Karaoke och skapa fotoramar 
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..

Ledare är Claudio Pallone och Marie Frederiksen

Skapa din egen ram och fotohållare
Vill du skapa en unik ram och hållare för foton? 
Kom så gör vi det tillsammans. Med hjälp av 
limpistol ska vi göra ramar av glasspinnar, som 
vi ska dekorera med ull. Av sten, tråd och pärlor 
ska vi göra en hållare för foton. Kom det blir 
färgglatt och roligt! 

Ledare är Sanja Stancic och Annika Melin

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 

Marie Frederiksen

Sanja Stancic Annika Melin

Claudio Pallone



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. 
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


