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Skaparverkstan drivs av Röda Korset, Konsthallen och Södertälje Konstnärskrets. 
Asylsökande och nysvenskar skapar sköna ting på tisdagar i Konsthallens verkstad, 
Lunagallerian vid biblioteket/Nova. Allt är gratis! Kl 14 allmän grupp (föranmälan).  
Kl 16 nya elever samt fortsättningsgrupp (ingen föranmälan). Även för den som 
kanske aldrig tidigare tecknat eller målat. Det här informationsbrevet berättar vad 
som är på gång i verkstan. 
_____________________________________________________________ 

                                          
Skaparverkstan startade i våras. Under hösten har i snitt 36 deltagare  
(48 som mest) per tillfälle tecknat, skulpterat, fikat och talat svenska 
tillsammans på tisdagar. En kompletterande, lustfylld språkträning om  
man så vill! Verkstan fortsätter till den 12 December och under 
vårterminen. Ensamkommande ungdomar, SFI-elever och enskilda 

                nysvenskar skapar en kreativ tisdagsstämning i Lunagallerian. 

Genom ett generöst bidrag från Röda Korsets Operation Innovation har projektet 
kunnat investera i bra material och verktyg, lustfyllt fika, men framför allt ges fler  
deltagare möjlighet att prova på, och vi kan fortsätta utveckla verkstan idémässigt.  

I anslutning till Skaparverkstan planeras också kringaktiviteter. Besök på utställningar 
och gästspel av inspirerande konstnärer. Höstens första gästspel ägde rum den 19 
september. Det gav mersmak (se nästa sida).  

Vi jobbar med papper, lera, plåt, ståltråd och trä.        
Ibland håller vi också masken! 





Den 19 September gästades Skaparverkstan av den syrisk/armeniska konstnären 
Vartanouch Sarkis från Aleppo, numera södertäljebo, aktuell i Gränslös Grafik på 
Konsthallen, Det blev ett fint möte. Förmodligen kände många igen sig i delar av 
Vartanouchs berättelse framförd på imponerande bra svenska efter två år i Sverige. 
Hennes bästa råd till Skaparverkstans deltagare: Jobba hårt med språket!  
 

                                
I September besökte också HENRY -  
Röda Korsets tidning Skaparverkstan.  
Kolla in fina bilder och tänkvärda tankar  
i novembernumret!  

Konstnärlig ledare är södertäljeprofilen och konstnären Rolando Pérez. I övrigt  
består Skaparverkstans arbetsgrupp av Werner Näslund, Agneta Haptén och 
verksamhetsledaren Anders Bergman.  

Frågor samt anmälan till verkstan på tisdagar kl 14: Anders Bergman,  
tfn 0720-14 90 93  / sodertalje@redcross (Ingen anmälan till grupperna kl 16). 

Mer information hittar du på Konstnärskretsens webbsida kretsen.info  
Kolla länken Skaparverkstad! Där beskrivs verkstan mer ingående. 

http://kretsen.info

