
intryck

avtryck

Kreativitet utan gränser ...

uttryck



En metod som får alla att växa och där 
processen blir viktig.
Inspiration via INTRYCK kan vi 
hämta var som helst men ofta finner 
vi något spännande i en utställning på Rydals museum.
Med gränsöverskridande uttrycksmedel bearbetar vi intrycket via 
AVTRYCK genom till exempel drama, bild, form, teater och dans.
Under experimentella former samlas arbetet ihop och den kreativa 
processen knyts samman i ett UTTRYCK till en helhet.

S kaparlust

Tänk dig en plats 
där alla känner sig 
värdefulla ...

Där alla kan och får 
uttrycka sig ...

En halv blackbox 
som vetter ut 
mot en öppen 
ateljé främjar ett 
gränsöverskridande 
kreativt flöde …

När du kliver in i 
Gränslandet - Kreativt 
Labb kan vad som 
helst hända …

På dramamattan ges du 
möjlighet att utforska och 
utveckla empati, samarbete, 
fantasi och inlevelse.
Gruppens samspel 
leder arbetet framåt. 
Via gestaltning och 
improvisation 
prövar ni ert nya  
kreativa språk.

Drama/teater/rörelse
Bild/form

I ateljén inspireras du 
via flera konstnärliga 
tekniker. Vi utgår från 
viljan att uttrycka sig. 
Vi låter lusten styra 
den kreativa processen 
där man prövar och 
fördjupar skapandet.



Vill du se vad vi gör och har gjort? 
Gå in på www.arvsfonden.se eller 
Facebook, sök på  
Gränslandet - Kreativt Labb

Gränslandet - Kreativt Labb
(under Rydals museum, 
ingång mot parkering)
Boråsvägen 237, 511 70 Rydal

Ring gärna Lena Persson, 
073 - 801 26 99  
eller skicka e-post till  
lena.persson@kreativtlabb.se

Välkommen till oss!

l  Främja hälso
aspekten genom 
kreativt och konst 

närligt skapande 
l Ge deltagarna verktyg för 

att växa och utvecklas
l Arbeta efter kvalitetsbegrepp 

som gäller både pedagogiskt, 
demokratiskt och hållbart för 
människor och miljö

l Arbeta i mindre grupper 
med längre processer med 
konstnärligt kvalificerad 
handledning, där man är 
delaktig från idéstadie ända  
till förverkligande

l Möjliggöra integration genom 
att skapa möten mellan olika 
individer och grupper 

l Bredda perspektiven i aktuella, 
angelägna och personliga 
engagemang för större del 
aktighet i samhällskollektivet

Gränslandet – Kreativt Labb 
arbetar med att:

För hållbarhet, integration och allas delaktighet.

www.kreativtlabb.se


