DRÖMLOKALEN
EN KONST- OCH EXPERIMENTVERKSTAD
Drömlokalen är en 300 kvm stor projektateljé för
konst och experiment i Sickla, Nacka.
Här är en oöm lokal där man får skapa utifrån

sina egna villkor. Unga, gamla och personer
med särskilda behov får under handledning av
professionella konstnärer prova på olika konstformer,
till exempel:

Ung eller
gammal?
Särskilda
behov?
Här får du
prova på o
lika
konstform
er!

• skulptur – med gips, skrot, lera m m
• keramik – drejning, bygga med stengodslera m m
• måleri – actionmåleri, tusch, teckning m m
• grafik – olika trycktekniker
• animerad film – stop motion
• göra eget konstpapper
Drömlokalen drivs av konstnärer med stor erfarenhet av att arbeta i olika

tekniker. Många av deras konstverk finns presenterade i offentliga miljöer och
utställningsrum. Alla handledare har stor erfarenhet av och lyhördhet för att
arbeta med personer med olika funktionsvariationer. De är särskilt utvalda för
sin unika kunskap inom specifika konstområden.
Vi jobbar för allas tillgänglighet, exempelvis finns det höj- och sänkbara bord
och specialtillverkad drejmaskin. Lokalen ligger på nedre botten i samma
fastighet som Konstnärernas kollektivverkstad, KKV. Här tillverkas en stor del
av den offentliga konsten i Sverige.
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DRÖMLOKALEN SAMARBETAR I DAG MED FÖLJANDE AKTÖRER OCH KONSTNÄRER:
•E
 va Ziggy Berglund skulptör
(ansvarar för drömlokalen)
eva@ziggy.nu
• Ylva Törnlund skådespelare
(kontaktperson Zirkus Loko-motiv)
info@zirkuslokomotiv.se
•A
 mandla Cherian textilkonstnär
•A
 nna Wallander skådespelare
• Christine Floderer skådespelare
• Dag Birkeland skulptör,
uppfinnare (Sverige/Norge)
• Gereon Inger miniatyrkonstnär
(Tyskland)

• Helene Berg animatör
•H
 ilario Lalo Ortega
skulptör (Mexico)
• Jan Kruse konstnär
•J
 uka Soma and the future of
chemistry musikband
• Juri Voijola serietecknare
(Finland)
• Lotta Gustafsson skulptör
• Margon Lindberg keramiker
• Nicolina Stellborn konstnär
• Penka Mincheva skulptör
(Bulgarien)

• Puma Berg musiker, konstnär,
genusvetare
• Torbjörn Berg skulptör
• Varja Berg studerande
skådespelare och dockmakare
•Z
 irkus Loko-motiv konstoch performancegrupp
•B
 oel Ljunggren
•J
 oakim Ljungren
•M
 arianne Häljeryd Jönsson
(ansvariga för tillgänglighet)

KONTAKT
Drömlokalen har ett samarbete
med Studiefrämjandet. För mer
information samt intresseanmälan,
kontakta Lena Marvet på
lena.marvet@studieframjandet.se
studieframjandet.se/stockholm
HITTA HIT

Med kollektivtrafik från Slussen:
Buss 413, 414, 409, 422 till
hållplats Finntorp. Buss 401,
403 till hållplats Nysätravägen.
Saltsjöbanan till hållplats Nacka.
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