
Förberedelsehä+e

Välkommen 2ll 
Dansutbildningen Språng,                             

och Spinnstudion, 
Järntorget 7



Dansutbildningen Språng och Spinnstudion
ligger på Järntorget 7 i Göteborg. 

Såhär ser det ut när du 
står på Järntorget vänd
mot vår ingång. 

Och såhär ser vår
ingång ut.



När du kommer in genom
dörren följer du korridoren
rakt fram och svänger
sedan 8ll höger

Då kommer du 8ll 
hissarna och trappan

Du tar dig en våning upp
och följer därefter
korridoren till höger



Då kommer du +ll ingången +ll 
Göteborgs kulturkluster. Det är där
Dansutbildningen Språng och
Spinnstudion ligger. 

Ringklockan si=er på
väggen +ll vänster om
dörren. Ring på så
öppnar vi!



Så här ser det ut när du 
kommer
in genom dörren.

Här hänger du av dig dina
ytterkläder.



Här är vårt pentry och vårt matbord. Här kan du 6ll 
exempel fylla på din va;enflaska och äta mellanmål. 



Det här är alla vi som jobbar på med olika
verksamheter på Kulturklustret. Längst ner ;ll 
vänster är bilden på Jenny som jobbar med 
Dansutbildningen Språng.

Här kan du si@a och hänga i
våra sköna biostolar.



Såhär ser det ut utanför våra 
två tillgängliga toaletter. Här 
kan du både byta om och 
duscha. 

Såhär ser det ut inne på en av 
våra =llgängliga toale>er. 



Här är dörren som leder in .ll 
danssalen som heter Spinnstudion.



Och såhär ser det ut 
inne i Spinnstudion!

Dörren i hörnet 
kommer du in genom 
om du använder 
ingången på 
Mellangatan 1B.



Detta är ingången vid Mellangatan 1B. 
Den här ingången kan du använda om du 
behöver en lite större hiss. Hör av dig till 
jenny@dusprang.se så får du koden till 
dörren. När du kommer in tar du hissen 
en våning upp så kommer du rakt in i 
Spinnstudion, om du fortsätter rakt fram i 
korridoren när du kommit upp med 
hissen.

Vi som är
verksamhetsledare på
Språng heter Anna och
Jenny. 
Välkommen Hll oss!


