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Passalen och Språng har ingått ett samarbete för att 
möjliggöra för fler barn, unga och vuxna att delta i 
kulturaktiviteter och utvecklas inom sitt kulturutövande. 
Tillsammans gör vi en satsning för att kunna erbjuda fler 
aktiviteter och fortsätta att utveckla det som erbjuds.   

Passalen är en ideell förening som verkar för allas rätt 
till ett meningsfullt och aktivt liv. Passalens fokusgrupp 
är barn och unga vuxna med funktionsvariation. Vi tror 
att alla människor mår bra av en aktiv, meningsfull och 
inkluderande fritid.  

Tillsammans med Idrotts och föreningsförvaltningen 
skapar vi möjlighet till träning och aktivitet för alla. Inom 
musiken sjunger vi kända låtar som vi iscensätter med 
dans och rörelse. Vi provar på stäm- och växelsång. Vi 
lyssnar på olika typer av musik och lär oss om 
kompositörer och noter. Allt på ett lekfullt och roligt sätt 
efter gruppens förmåga. Alla med musikintresse är 
välkomna till vår musikverksamhet.  

Språng är en kulturorganisation som utmanar 
stereotypa stigman kring funktion. Nerven som driver 
vårt arbete framåt är mötet över funktionella olikheter. Vi 
är en konstnärlig mötesplats och organisation för 
personer med och utan funktionsvariation. 

I dansen har vi varje termin håller vi åldersindelade 
danskurser från 4 år och uppåt. Arbetet är både 

pedagogiskt och konstnärligt och inkluderar flera olika 
dansstilar. Eleverna i danskurserna gör även 
framträdanden på olika scener. Alla med ett 
dansintresse är välkomna till kurserna.  

HUR KAN JAG DELTA?  
Under våren kommer projektkoordinator Anna Emilsson 
att finnas tillgänglig via mail eller telefon. Men du kan 
alltid prata med de ledare som finns på plats under 
aktiviteterna. Boka ett möte eller slå en signal.   
  
KONTAKTUPPGIFTER 
Anna Emilsson  
annadusprang@passalen.se eller 073-7205053 



Spinnstudion, Dans 
Ålder: 4-6år 
Kursstart: vecka 8 – 20 (uppehåll v. 15) 
När: Varje onsdag, 12 ggr/kurs  
Tid: 16.30-17.15 
Adress: Spinnstudion, Järntorget 7, våning 1  
Närmaste hållplats: Järntorget 
Kostnad: 1195kr / 12 gånger 
Ledare/ pedagog: Mathilda Svensson, dansassistent 
Nadja Nilsson. 
Tillgänglighet: Anpassat för rullstol, vi anpassar 
hjälpmedel i undervisningen efter gruppens behov 
genom tex bildstöd. Meddela om du behöver något 
extra. Danslektionen är en lärarledd aktivitet. 

Ålder: 7-10år 
Kursstart: vecka 8 – 20 (uppehåll v. 15) 
När: Varje onsdag, 12 ggr/kurs  
Tid: 17.30-18.15 
Adress: Spinnstudion, Järntorget 7, våning 1  
Närmaste hållplats: Järntorget 
Kostnad: 1195kr / 12 gånger 
Ledare/ pedagog: Mathilda Svensson, dansassistent 
Nadja Nilsson. 
Tillgänglighet: Anpassat för rullstol, vi anpassar 
hjälpmedel i undervisningen efter gruppens behov 
genom tex bildstöd. Meddela om du behöver något 
extra. Danslektionen är en lärarledd aktivitet. 

Ålder: 11-15år 
Kursstart: vecka 8 – 20 (uppehåll v. 15) 
När: Varje tisdag, 12 ggr/kurs  
Tid: 17.30 - 18.30 
Adress: Spinnstudion, Järntorget 7, våning 1  
Närmaste hållplats: Järntorget 
Kostnad: 1595kr / 12 gånger 
Ledare/ pedagog: Nilla Björkman, dansassistent Maria 
Wennberg 
Tillgänglighet: Anpassat för rullstol, vi anpassar 
hjälpmedel i undervisningen efter gruppens behov 
genom tex bildstöd. Meddela om du behöver något 
extra. Danslektionen är en lärarledd aktivitet.  

Ålder: 16år-vuxen 
Kursstart: vecka 8 – 20 (uppehåll v. 15) 
När: Varje tisdag, 12 ggr/kurs  
Tid: 18.45 - 19.45 
Adress: Spinnstudion, Järntorget 7, våning 1  
Närmaste hållplats: Järntorget 
Kostnad: 1595kr / 12 gånger 
Ledare/ pedagog: Nilla Björkman, dansassistent Maria 
Wennberg och Natasha Johansson. 
Tillgänglighet: Anpassat för rullstol, vi anpassar 
hjälpmedel i undervisningen efter gruppens behov 
genom tex bildstöd. Meddela om du behöver något 
extra. Danslektionen är en lärarledd aktivitet. 



Arena 29, musik 
Ålder: Lilla gruppen, för dig som är lite yngre 
Kursstart: v 5 -20 (uppehåll v. 7 och 15) 
När: Varje onsdag. 
Tid: 17.00-18.00 
Adress: Djurgårdsgatan 29, 414 62 Göteborg 
Närmaste hållplats: Stigbergstorget eller 
Djurgårdsskolan. 
Kostnad: 1595kr / 12 gånger 
Ledare/ pedagog: Sanna Eriksson och Emil Blommé.  
Tillgänglighet: Anpassat för rullstol, vi anpassar 
hjälpmedel i undervisningen efter gruppens behov. 
Meddela om du behöver något extra. 

Ålder: Ungdomskören 
Kursstart: v 5-20 (uppehåll v 7 och 15) 
När: Varje onsdag. 
Tid: 17.15-18.15 
Adress: Djurgårdsgatan 29, 414 62 Göteborg 
Närmaste hållplats: Stigbergstorget eller 
Djurgårdsskolan. 
Kostnad: 1595kr / 12 gånger 
Ledare/ pedagog: Sanna Eriksson och Emil Blommé. 
Tillgänglighet: Anpassat för rullstol, vi anpassar 
hjälpmedel i undervisningen efter gruppens behov. 
Meddela om du behöver något extra. 

Ålder: Hjältekören Göteborg. Är till för dig som vill uppträda 
med din musik tillsammans med andra. 
Kursstart: v 5-20 (uppehåll v 7 och 15) 
När: Varje onsdag. 
Tid: 19.30-20.30 
Adress: Djurgårdsgatan 29, 414 62 Göteborg 
Närmaste hållplats: Stigbergstorget eller 
Djurgårdsskolan. 
Kostnad: 1595kr / 12 gånger 
Ledare/ pedagog: Sanna Eriksson och Emil Blommé. 
Tillgänglighet: Anpassat för rullstol, vi anpassar 
hjälpmedel i undervisningen efter gruppens behov. 
Meddela om du behöver något extra. 

Partille Kulturum, musik 
Ålder: Ungdomskören 
Kursstart: v 5-20 (uppehåll v 7 och 15) 
När: Varje torsdag. 
Tid:  
Adress: Gamla Kronvägen 56, 433 33 Partille 
Närmaste hållplats: Kulturum 
Kostnad: 1595kr / 12 gånger 
Ledare/ pedagog: Göran Frödin och Christel 
Tillgänglighet: Anpassat för rullstol, vi anpassar 
hjälpmedel i undervisningen efter gruppens behov. 
Meddela om du behöver något extra. 



 

Kungälv 
Ålder: Ungdomskör 
Kursstart: v 5-20 (uppehåll v 7 och 15) 
När: Varje torsdag. 
Tid: 17.00-18.00 
Adress: Kongahällagatan 118, 442 38 Kungälv. 
Närmaste hållplats: 
Kostnad: 1595kr / 12 gånger 
Ledare/ pedagog: Anna Sjöstrand.  
Tillgänglighet: Anpassat för rullstol, vi anpassar 
hjälpmedel i undervisningen efter gruppens behov. 
Meddela om du behöver något extra. 



Behöver du hjälp i omklädningsrummet eller assistans under 
lektionen behöver du ha med dig en ledsagare eller 
assistent. 

INFORMATION OM AKTIVITET 
 
På nedanstående sida hittar du information om 
aktiviteterna. Hur du anmäler dig etc.  
https://passalen.se/aktiviteter/goteborg/musiken/ 
http://dusprang.se/__trashed/ 

ANMÄLAN 
1. Anmäl dig till din dans- eller musikgrupp genom 

att kontakta Anna Emilsson på mail: 
annadusprang@passalen.se 

2. Bli medlem i Passalen på vår hemsida: 
www.passalen.se 

3. Bli medlem i Dansutbildningen Språng på vår 
hemsida:                                                         
http://dusprang.se/medlemsansokan/ 

4. Ladda ner appen “Passalen” den finns på 
Appstore och/eller Google Play.  

5. Anmäl dig till aktiviteter i appen. Du kan även 
maila din anmälan till 
annadusprang@passalen.se 
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