Mosaikteatern
Mosaikteatern är en daglig verksamhet enligt LSS som drivs av Stiftelsen Mosaik.
Mosaikteatern vill ge vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning möjlighet att
arbeta professionellt med dans och drama på heltid.
Vad vi gör
Mosaikteatern är en händelserik arbetsplats för dig som vill arbeta på en kreativ plats med
kultur på olika sätt. Hjärtat i verksamheten är dans och teater men vi har även en
servicegrupp. På Mosaikteatern är man skådespelare och vi arbetar dagligen med drama och
dans. Vi har hittills satt upp flera produktioner som vi spelat på teatrar, kyrkor samt i våra
egna lokaler. Vi vill gärna dela med oss av vår kunskap om dans och drama och besöker
utbildningar och arbetsplatser där vi bjuder på workshop i dans och teater. Vi har bland annat
gjort workshop på Musikhögskolan, Danshögskolan, Kulturama och Nacka gymnasium. På
Mosaikteatern är vi alla arbetskamrater med olika uppgifter som krävs för att få en teater att
fungera. Arbetar man i Servicegruppen är man vaktmästare vilket innefattar allt från att bygga
och ta hand om rekvisita och teknik till att fixa inköp och ta hand om posten. Under några
veckor på hösten och några veckor under våren arbetar en del av skådespelarna med att göra
vår tidning: Mosaik. Det Arbetet består av research, fotografering, intervjuer och att samla
idéer kring tidningens aktuella tema. Tidningen ges ut 2 gånger per år till prenumeranter och
till försäljning som lösnummer. En skådespelares arbetsredskap är kroppen och därför har vi
cirkelträning och rörelseträning, vi har ett gym med löpband och andra redskap vi använder.
Varje år försöker vi göra en studieresa utomlands och träffa andra konstnärliga grupper för att
höja kompetensen både hos handledare och skådespelare.
Personal
Vi har plats för 25 deltagare i verksamheten. I personalgruppen är vi 7 st anställda på deltid
och heltid, 4 kvinnor och 3 män. Personalgruppen består av socionomer, dramapedagoger,
dansare, musikterapeut, undersköterska. Alla som är anställda på Mosaikteatern har dubbel
kompetens då alla arbetar eller har arbetat professionellt med något inom drama, dans, konst
eller media.
Lokaler/Hitta hit
Mosaikteaterns lokaler ligger vid Telefonplan med goda kommunikationsmöjligheter som
tunnelbana och buss. Mosaikteatern har stora ytor (600 kvadratmeter) på bottenplan
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