
ARBETE/YRKEN
För 24:e året arrangeras kulturfestivalen ”Kul för dig och mig”

Kultur- och fritidskontoret

Målgrupp de första åren har varit personer med funktions
nedsättningen utvecklingsstörning där ursprungs tanken 
var att hitta till den lättlästa boken samt till den kultur
miljö där stadsbibliotek och konst hall ingår. Visionen 
har sedan varit att utveckla programmet så att det blir så 
rikt och håller så hög klass att den öppna festivaldelen 
kan upplevas av alla Södertäljebor. Det är också önskvärt 
att personer med funktions nedsättningar får möjligheter 
att visa upp sig i det offentliga ”kulturrummet”. 

n Invigning: Lördag 10 mars kl. 12.00–15.00,  
med flertalet aktiviteter i Luna Stadsbibliotek:
• Kl. 13.00: Invigning med Lotta Arvidsson och Tommy 

vår representant från Södertälje till ”Funkisfestivalen” 
på Cirkus i april.

• Kl. 14.00: Urpremiär av föreställningen ”Vem är  
rädd för Kontodonten” med teater 89 i Hörsalen.

n Måndag 12 mars kl. 09.30–11.00 på Trombon,  

Södertälje stadshus: 
Särskolorna i Södertälje visar upp ett program som 
avslutas med Linda Rapp show. Samtidigt visas konst
utställningen ”ARBETE/YRKEN.” upp i stadshusets entré.

n Till de aktiviteter där föranmälan krävs ska du ange:
• Verksamhet
• Antal personer
• Antal medföljande personal
• En kontaktperson med telefonnummer och epost 
Innan din bokning gäller ska du få bekräftelse per e-post.

n Anmälan till aktiviteter på Torekällberget:
Epost: susanna.loven@sodertalje.se 
Telefon: 08523 038 16 (obs: ring ej måndagar)

n Övriga anmälningar till:
Epost: christofer.martinson@sodertalje.se 
Telefon: 08523 014 01
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FREDAG 9 MARS

Dans på Trombon

Orkestern Effect spelar upp till dans.
• Entré 130:
• Tid: 19.00–22.00.
• Plats: Stadshuset, Trombon.

LÖRDAG 10 MARS

Invigning och aktiviteter  
i Stadsbiblioteket

• 12.00–15.00: Invigning med olika 
aktiviteter i Luna stadsbibliotek. I 
Nova konstgång är det vernissage 
på utställningen ” Så här jobbar 
en konstnär” skapat av elever på 
SaltåBy gymnasiesärskola. Få hjälp 
med att klä ut dig och sminkas till 
olika yrken. Fotograf på plats.

• 13.00: Invigning med Lotta Arvids
son och Tommy, vår representant 
från Södertälje till ”Funkisfestiva
len” på Cirkus i april.

• 14.00: Urpremiär för föreställning
en Kontodonten med teater 89. 
Vem är Kontodonten? Är det någon 
man ska vara rädd för? Ingen har 
träffat Kontodonten  men många 
pratar om den. En Upptäckar
föreställning om rädsla för det  
man inte känner till  som man 
tror att man ska vara rädd för.

• Plats: Stadsbiblioteket, Hörsalen 
Begränsat antal platser. BOKA!  
(Kvarvarande biljetter på plats) 
Ingen kostnad.

MÅNDAG 12 MARS

Full fart på Trombon med sär-
skolan och Linda Rapp show

• 09.30: En av våra brandmän inviger.
• 09.35: Mora Park.
• ca 09.50: Foucaultgymnasiet.
• ca 10.10: Dansshow med elever från 
Fornbackaskolan med Linda Rapp.
• ca 10.30: Showen fortsätter med 
Linda Rapp som lotsar oss ner till 
konstutställningen ”Arbete/Yrken”
• Plats: Trombon, Stadshuset.

Kul kväll med Södertälje  
teateramatörer Broteatern
 Broteatern bjuder in till en kväll  
med teater, musik och dans.  
Varmt välkomna!
• Tid: 18.00–ca 18.45. BOKA!

• Plats: Hörsalen på Nova.

TISDAG 13 MARS

Besök Vackstanäsgymnasiet´s 
yrkesprogram 

Kom och pröva på hur framtiden 
kan se ut. Vi visar upp och ni kan 
pröva hur ett yrke inom storkök och 
utemiljö fungerar. Ni får möjlighet 
att pröva olika maskiner inom yrket. 
Åk en tur med fyrhjuling och upplev 
våra vackra omgivningar med skog, 
djur och odlingar. 
• Tid: 09.00–12.00 (lunch ingår) 

BOKA! (Grundsärskolan från  
åk 6 och uppåt).

• Plats: Vackstanäsgymnasiet.

Besök Friskis&Svettis

Möt den dagliga verksamheten på 
Friskis&Svettis. Var med och träna. 
Rolig, funktionell träning för dig med 
intellektuellt funktionshinder som är 
anpassad så att det är lätt att hänga 
med. Fokus är att det är roligt att 
träna funktionellt för att må bra och 
få en stark och hållbar kropp. Rolig 
fysträning helt enkelt!  
Leds av Anders och Micke. 
• Tid: 09.30–10.30. BOKA!

• Plats: Svalängsvägen 1.

Besök företagsplaceringar Biltema
Så här jobbar vi på vår arbetsplats 
Biltema. Möt några arbetstagare och 
deras arbetsledare.
• Tid: 09.30–10.30. BOKA!

• Plats: Biltema,  
Genetaleden 12,  
Vasa Handelsplats.

Konsthallen, Workshop och  
visning av utställningen 
• Tid: 10.00–12.00. BOKA!

• Plats: Södertälje Konsthall.

Teater: Föreställningen  
”Vem är rädd för Kontodonten” 
med musikteater 89

Vem är Kontodonten? Är det  
någon man ska vara rädd för?
Ingen har träffat Kontodonten  
 men många pratar om den.
En Upptäckarföreställning om rädsla 
för det man inte känner till  som 
man tror att man ska vara rädd för.
• Plats: Stålhamraskolan.
• Tid: 13:30–ca 14.15. BOKA!
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ONSDAG 14 MARS

Teater: Föreställningen  
”Pudlar och Pommes” 

Pija Lindenbaum är en av vår tids 
främsta bilderboksskapare. Hennes 
förmåga att förena humor, allvar och 
originalitet för barn har belönats och 
uppmärksammats både i Sverige och 
internationellt. I Pudlar & Pommes 
berör hon vår tids viktigaste frågor, 
flykt och emigration, på ett alldeles 
unikt vis. Begränsat antal platser.
• Tid: 10.00–11.00. BOKA!  

(Meddela om rullstolsplats).
• Plats: Oktoberteatern, Marenplan.

Lunchmusik med  
Artister från Medis 5

Kent Sidvall, Harry Raatikainen, 
Lena Hesse, Anders Wieslander och 
Hans Lundquist i ett program där 
dom valt ut sina absoluta favorit
låtar. Bland annat får vi höra låtar av 
Johnny Cash som skulle ha fyllt 85 
år i år, så det blir en hel del Cash i 
programmet.
• Tid: 12.00–ca 13.00.
• Plats: Stadshuset, Trombon.

Onsdagscafé med temat  
”ARBETE/YRKEN”

FUB har öppet café varje onsdag 
kväll. Idag kommer polisen på besök.
Ta med fickpengar till fika! 
• Tid: 18.00–20.30.
• Plats: Allaktivitetshuset, Saltskog.

TORSDAG 15 MARS

Besök företagsplaceringar Biltema
Så här jobbar vi på vår arbetsplats 
Biltema. Möt några arbetstagare och 
deras arbetsledare.
• Tid: 09.30–10.30. BOKA!

• Plats: Biltema,  
Genetaleden 12,  
Vasa Handelsplats.

Torekällberget, Arbete yrken  
från förr

Vi besöker några miljöer på Torekäll
berget som berättar om arbete för 
över 100 år sen. Tillsammans gissar 
vi yrken. Hovslagare, tvätterska, lär
are, timmerman, tryckeriet, fotograf 
 vi får se vad vi hinner med. Besöket 
tar ca 1 timme. Gör en liten längre 
utflykt och ta med matsäck?
• Tid: 9, 10, 11,13 (varje grupp tar  

ca 45 min). BOKA!

• Plats: Torekällberget, Råbygården.

Besök Focaultgymnasiet:
”I Fordonsverkstan” 

Målgrupp: Högstadiet, 5 platser.
Är du intresserad av bilar och teknik? 
Kom och prova på olika aktiviteter 
i vår fordonsverkstad! Vi berättar 

också om vårt yrkesprogram:  
Fordon och Godshantering
• Plats: Foucaultgymnasiets  

Fordonsavdelning.
• Pass 1: 09.00–11.00. BOKA!  

(Buss avgår från Foucaultgymna
siet, Rektorsvägen 13, kl. 08.45).

• Pass 2: 12:00 – 14:00. BOKA!  
(Buss avgår från Foucault
gymnasiet, Rektorsvägen 13,  
kl. 11.45).

”I Träverkstan”

Målgrupp: Högstadiet, 5 platser.
Gillar du att jobba praktiskt, både  
inomhus och utomhus? Kom och 
bygg med oss i träverkstan! Vi berät
tar också om vårt yrkesprogram:  
Fastighet, Anläggning och Byggnation.
• Plats: Foucaultgymnasiets  

Träverkstad.
• Pass 1: 09.00–11.00. BOKA!

• Pass 2: 12.00–14.00. BOKA!

Teater: Föreställningen  
”Vem är rädd för Kontodonten” 
med musikteater 89

Vem är Kontodonten? Är det någon 
man ska vara rädd för? Ingen har 
träffat Kontodonten  men många 
pratar om den. En Upptäckar
föreställning om rädsla för det man 
inte känner till  som man tror att 
man ska vara rädd för.
• Plats: Fornbackaskolan.
• Tid: 13:00–ca 13.45. BOKA!
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Teaterföreställningen:  
”Ture Sventon” med  
”Teater & Musikgruppen”

Privatdetektiv Ture Sventon tar sig 
an fallet med Fröken Fredriksson och 
hennes kidnappade katt. Sventon 
flyger till Lingonboda där vesslan 
och hans kumpaner härjar.
• Tid: 19.00–ca 20.15.
• Entré 60: (biljetter köps på  

plats, kan bokas genom Oktober 
08550 370 70, meddela om  
rullstolsplats).

• Plats: Oktoberteatern, Marenplan.

FREDAG 16 MARS

Teaterföreställningen:  
”Ture Sventon” med  
”Teater & Musikgruppen”

Privatdetektiv Ture Sventon tar sig 
an fallet med Fröken Fredriksson och 
hennes kidnappade katt. Sventon 
flyger till Lingonboda där vesslan 
och hans kumpaner härjar. Begränsat 
antal platser.
• Tid: 10.30–ca 11.45. BOKA!  

(meddela om rullstolsplats)
• Plats: Oktoberteatern, Marenplan.

Besök Södertälje brandstation

Hur fungerar det på en brandstation  
se brandbilar och möt brandmännen 
• Pass 1 Tid: 10.00–11.00. BOKA!

• Pass 2 Tid: 13.00–14.00. BOKA!

• Plats: Södertälje brandstation.

Öppet Hus på Tidningsredaktionen 
och Ord och Bildverkstan

Möt oss på tidningsredaktionen som 
gör reportage, fotar, intervjuar m.m. 
till vår tidning ”HALLÅ”. I ord och 
bildverkstan visar vi på en mängd olika 
bildstöd som underlättar vardagen. 
• Tid: 13.00–15.00. BOKA!

• Plats: Kringelvägen 1, 1 tr.

LÖRDAG 17 MARS

Ingenting är omöjligt

Äventyr och utmaningar för personer 
med funktionsnedsättning under 
parollen ”Ingenting är omöjligt”.
Möt Anders Olsson som arrangerat 
”Äventyrsläger” och skidupplevelser 
med Totalskidskolan i Åre. Med hjälp 
av en mängd olika bilder berättar  
Anders om olika händelser och  
möten under dessa år där många  
av oss från Södertälje deltagit.
• Tid: 15.00–17.00.
• Plats: Södertälje stadshus,  

Lokal Symfonin Plan 1.
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UTSTÄLLNINGAR 

Utställning i Stadshusets 
entré ”ARBETE/YRKEN”
En utställning skapat av särskola 
och olika dagliga verksamheter i 
Södertälje kommun.
• Visas: 12–17 mars.
• Plats: Stadshusets entré.

Utställningen i Södertälje 
stadsbibliotek av SaltåBy 
gymnasiesärskola.
”ARBETE/YRKEN” så här  
jobbar en konstnär.
• Visas: 10–17 mars.
• Plats: Novas konstgång.


