Stora Blå Kultur
Stora Blå Kultur är en verksamhet som vänder sig till dig med intresse och talang kring
någon eller flera av inriktningarna; musik, media och bild.
Vad vi gör
Stora Blå kultur är en daglig verksamhet med kulturinriktning som vänder sig till dig
med lätt intellektuell funktionsnedsättning. Här arbetar vi med musik, bild och form
samt film och media. Din utveckling och ditt skapande är i centrum. Du får stöd och
uppmuntran att låta din kompetens växa fram utifrån dina egna förutsättningar.
Musik: Vi arbetar med flera inriktningar inom musiken. Vi har både sångsolister och kör
som bidrar till rytmiska pulsen. En annan del av vårt arbete är en form av instrumental
musik. Vi använder oss av pedagogiska modeller som öppnar vägar för deltagarna att
uttrycka sig. Vi skapar musik med både frihet och struktur, för att inspirera och få
arbetstagarnas egna begåvningar att blomma. Under den här skapandeprocessen
kommer ofta idéer från arbetstagarna som vi sedan utvecklar tillsammans. Det kan vara
allt från egna låtar till poesi och dans. På Stora Blå finns även en ”jamverkstad”, där alla
spelar helt fritt och förutsättningslöst för att träna lyhördhet och kommunikation. Varje
onsdag har vi dessutom rytmövningar och varje torsdag körsång. Veckan avslutas med
”Scenen är din”, där vi har möjlighet att uppträda för varandra.
Film och media: I mediaverkstaden arbetar vi med vår hemsida. Vi lägger in bilder och
inspelad musik, vi gör filmer och musikvideos. Du har en egen sida som vår
gemensamma hemsida är länkad till. Där kan du presentera dig själv och dina arbeten
mer utförligt.
Arbetsplatslagd praktik: Du har också möjlighet att komma ut på arbetspraktik med
stöd av handledare från Da Capo. På Da Capo görs en kartläggning av dina förmågor och
du får sedan hjälp att hitta en passande arbetsplats för din praktik. På detta sätt kan du
ha daglig verksamhet och praktik parallellt.
Personal
På Stora Blå kultur finns cirka fem medarbetare (alla anställningsformer). Alla
medarbetare på Stora Blå är professionellt kunniga och har lång yrkeserfarenhet av att
arbeta med musik samt bild och konst. Alla har dessutom utbildning och/eller gedigen
erfarenhet av arbete inom vård- och omsorgssektorn.
Lokaler/Hitta hit
Vi finns i Solna och verksamheten håller till i stora, ändamålsenliga lokaler på
sammanlagt närmare 500 kvadratmeter. Här har vi ett musikrum, en inspelningsstudio
för musik, en bild- och formateljé, mediaverkstad, scen och allrum.
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