
 

 
 

                                                              
 

Kulturverkstäderna initierades som ett samarbetsprojekt mellan Österlens stödförening för flyktingar och Borrby Bokby. 

Projekt: Kulturverkstäderna på Österlen 
Österlens stödförening för flyktingar 

Information om projektet: kulturverkstader2016@gmail.com 
Alla verkstäder leds av etablerade och erfarna konstnärer/pedagoger. 

Det talas lätt svenska. 
 
 
1. Kulturverkstad: Mitt Simrishamn 
Du som är ung och bor i Simrishamn/Österlen utforskar platsen där du bor och 
beskriver dina upplevelser genom olika konstuttryck, t.ex. bild, teater/drama, skulptur. 
Ort och plats 
Simrishamn, Kulturskolan 
Adress: Godsmagasinet, 
Stenbocksgatan 9, 272 31 Simrishamn 
 
Startdatum 
1 september, 2016 
Slutdatum 
24 november 2016 
(fortsättning under perioden 1 februari - 4 maj 2017) 
Tid 
Torsdagar kl 17:30 – 20:00 
Kontaktperson 
Charlotta Smith 
chsm83@gmail.com 
Senaste anmälningsdatum 
25 aug. (I mån av plats kan eventuellt efteranmälan tillåtas under hela september) 
Inga förkunskaper krävs 
Riktar sig huvudsakligen (men inte endast) till ungdomar 18 – 25 år. 
Lätt svenska 

2. Kulturverkstad: Berätta i ord och bild, Ystad 
Du sätter ord och bild på din egen berättelse, helt efter din idé och din förmåga. 
Alla människor har minst en historia att berätta. 
Ort och plats 
Ystad, Konstmuseet 
Adress: St Knuts Torg, 271 42 Ystad 



 

 
 

                                                              
 

Kulturverkstäderna initierades som ett samarbetsprojekt mellan Österlens stödförening för flyktingar och Borrby Bokby. 

Startdatum 
1 september, 2016 
Slutdatum 
24 november 2016 
(fortsättning under perioden 1 februari - 4 maj 2017) 
Tid 
Torsdagar kl 13:00 – 15:30 
(hemarbete cirka 3 timmar/vecka) 
Kontaktperson 
Ingrid Astbo 
Ingrid.astbo@gmail.com 
Senaste anmälningsdatum 
25 aug. (I mån av plats kan eventuellt efteranmälan tillåtas under hela september) 
Inga förkunskaper krävs 
Lätt svenska 

3. Kulturverkstad: Skulptur i Tomelilla 
Du är med på en lekfull resa i formernas värld och utforskar möjligheterna med lera, 
gips och betong. Vi kommer att arbeta med både abstrakt och föreställande form. 
Ort och plats 
Tomelilla, Konsthallen 
Adress: Centralgatan 13, 273 30 Tomelilla 
Startdatum 
10 september, 2016 
Slutdatum 
25 november 2016 
(fortsättning under perioden 1 februari - 4 maj 2017) 
Tid 
Lördagar kl 12:00 – 14:30 
Kontaktperson 
Helene Aurell 
helene@friform.nu 
Senaste anmälningsdatum 
1 september (I mån av plats kan eventuellt efteranmälan tillåtas under hela september) 
Inga förkunskaper krävs 
Lätt svenska 

  



 

 
 

                                                              
 

Kulturverkstäderna initierades som ett samarbetsprojekt mellan Österlens stödförening för flyktingar och Borrby Bokby. 

4. Kulturverkstad: Collage i Borrby 
Du klipper, klistrar och skriver. Vi använder bilder ur tidningar och gamla böcker och 
fantiserar hur de kan användas till något helt annat! Ett gemensamt tema/ämne som med 
var och ens kreativitet tar olika form och väg. 
Ort och plats 
Borrby, Kulturgjuteriet 
Adress: Kyhlsvägen 3, 276 30 Borrby 
Startdatum 
1 september, 2016 
Slutdatum 
17 november 2016 
(fortsättning under perioden 1 februari - 4 maj 2017) 
Tid 
Torsdagar kl 17:30 – 20:00 
Kontaktperson 
Lisa Strömbeck 
lisa@lisastrombeck.com 
Senaste anmälningsdatum 
25 augusti (I mån av plats kan eventuellt efteranmälan tillåtas under hela september) 
Inga förkunskaper krävs 
Lätt svenska 

5. Kulturverkstad Longing and Belonging, Tomelilla 
Du undersöker livsteman genom ord, bild, färg, rytm, rörelse, musik, lera och andra 
uttrycksmedel som kan fånga det vi arbetar med! Du skapar i samklang med andra i 
gruppen. 
Ort och plats 
Tomelillla, Österlens Folkhögskola 
Adress: Malmövägen 41, 273 35 Tomelilla 
Startdatum 
7 september, 2016 
Slutdatum  
30 november 2016 
(fortsättning under perioden 1 februari - 4 maj 2017) 
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Kulturverkstäderna initierades som ett samarbetsprojekt mellan Österlens stödförening för flyktingar och Borrby Bokby. 

Tid 
Onsdagar kl 15:30 – 18:00 
Kontaktperson 
Anna-Clara Birgersson 
annaclara@rocketmail.com 
Senaste anmälningsdatum 
25 augusti (I mån av plats kan eventuellt efteranmälan tillåtas under hela september) 
Inga förkunskaper krävs 
Lätt svenska 

6. Kulturverkstad återbrukshantverk/skapa med skräp, Hammenhög 
Du ger kasserade kläder, tidningar, plastpåsar mm ett nytt liv. Vi experimenterar med 
både urgamla och helt nya tekniker, vi spinner, flätar, virkar, väver, binder korgar, 
mattor och andra bruksföremål. 
Ort och plats 
Hammenhög, Bokcaféet 
Adress: Ystadsvägen 45, 276 50 Hammenhög 
Startdatum 
4 september, 2016 
Slutdatum 
20 november 2016 
(fortsättning under perioden 1 februari - 4 maj 2017) 
Tid 
Söndagar kl 15:00 – 17:30 
Kontaktperson 
Malena Skote 
malena@calimero.se 
Senaste anmälningsdatum 
25 augusti (I mån av plats kan eventuellt efteranmälan tillåtas under hela september) 
Inga förkunskaper krävs 
Lätt svenska 
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Kulturverkstäderna initierades som ett samarbetsprojekt mellan Österlens stödförening för flyktingar och Borrby Bokby. 

7. Kulturverkstad: Skriv då! Ystad 
Du skriver din historia eller berättar om världen omkring dig. Det kanske blir en 
rap, en sång eller en dikt. Vi skriver, läser och läser upp för varandra i en kreativ 
och utmanande miljö 
Ort och plats 
Ystad, Open House Österlen 
Adress: Båtmansgatan 1, 271 50 Ystad 
Startdatum 
1 september, 2016 
Slutdatum 
17 november 2016 
(fortsättning under perioden 1 februari - 4 maj 2017) 
Tid 
Torsdagar kl 17:00 – 19:30 
(hemarbete cirka 3 timmar/vecka) 
Kontaktperson 
Freke Räihä 
son.of.lilith@hotmail.com 
Senaste anmälningsdatum 
25 augusti (I mån av plats kan eventuellt efteranmälan tillåtas under hela september) 
Inga förkunskaper krävs 
Lätt svenska 

8. Kulturverkstad: Torget i Gärsnäs – en temalekplats för möten mellan barn och vuxna 
Du som är förälder, mor- eller farförälder i Gärsnäs, var med och arbeta fram ett förslag 
för torgets framtid som mötesplats och temalekplats. Dina och dina barns berättelser, 
minnen, lekar och äventyr är utgångspunkten. Förslaget presenteras för byn, kommunen 
med flera. 
Ort och plats 
Gärsnäs, Haven Österlen 
Adress: Malmövägen, 272 61 Gärsnäs 
Startdatum 
3 september, 2016 
Slutdatum 
26 november 2016 
(fortsättning under perioden 1 februari - 4 maj 2017) 
  



 

 
 

                                                              
 

Kulturverkstäderna initierades som ett samarbetsprojekt mellan Österlens stödförening för flyktingar och Borrby Bokby. 

Tid 
Lördagar kl 10:00 – 12:30 
Kontaktperson 
Madeleine Tunbjer 
info@madeleinetunbjer.com 
Senaste anmälningsdatum 
25 augusti (I mån av plats kan eventuellt efteranmälan tillåtas under hela september) 
Inga förkunskaper krävs 
Lätt svenska 


