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VI DISTRIBUERAR BARN OCH UNGDOMARS RÖSTER.

BILD: DRÖMKÖREN PÅ BIBBLAN.

INLEDNING
Drömmarnas hus är en organisk plattform för
kunniga, engagerade och kompetenta kultur- och,
naturpedagoger som brinner för att arbeta tillsammans med barn och unga. Här finns pedagogerna
samlade för att vara resurser för barn och unga.
Tillsammans med de unga tittar pedagogerna på
omvärlden, på vad som händer och vad de vill
berätta. Vi arbetar på olika sätt med skilda konstformer, utifrån de ungas delaktighet och intresse.
Vår verksamhet är i ständig förändring, gällande
såväl karaktär som storlek. Vi utvecklas tillsammans
med de människor vi möter och arbetar tillsammans sida vid sida på vägen mot våra gemensamt
uppsatta mål.
Drömmarnas hus drivs som en ekonomisk förening
utan vinstsyfte. Det har Drömmarnas hus gjort i
över 23 års tid.
Under 2013 mötte våra professionella kulturarbetare och utepedagoger 26 181 personer i kreativa
och sociala processer och projekt. Totalt arbetade
Drömmarnas hus med 53 skolor i 13 kommuner i
Skåne. Under året fortsatte Drömmarnas hus sitt
arbete med barn och unga under såväl skoltid som
kvällstid och på loven.
Vi håller till i den stora herrgården i Rosengård,
i Drömmarnas trädgård bakom huset, i Fulltofta
strövområde och på olika skolor i Skåne. Ibland är
vi ute i Europa, eller på olika spännande platser och
scener i Rosengård, Malmö och i Sverige.
På vår hemsida www.drommarnashus.se hittar du
fördjupad information kring all vår verksamhet,
i ord, bild och film.

ADRESS:
Drömmarnas Hus
Frölichs väg 4
213 68 Malmö
HEMSIDA:
www.drommarnashus.se
KONTAKT:
info@drommarnashus.se
040–31 15 80
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VÅRA INSATSER I
SKOLAN
ÄVENTYRET
___________________________________________________________
VARFÖR VI ARBETAR I SKOLAN
Våra skolsamarbeten bygger på kreativitet
och interaktivitet. Ibland använder vi oss av
dramaprovokationer och dramaövningar. Ofta
tar vi, efter omvärldsanalys, avstamp från en
angelägen och aktuell tematik och arbetar därefter fram ett koncept där vi använder oss av olika
konstformer som verktyg för att kommunicera samt
fördjupa tematiken tillsammans med de unga. Inte så
sällan arbetar vi med drama men också med texter,
bild, dans, film och foto. Ibland förlägger vi vår verksamhet i naturen med utepedagogiken som ett kraftfullt
verktyg. Varje projekt är unikt och genom dem skapar vi
verktyg för klasserna och lärarna att arbeta vidare med.
Vi arbetar ständigt med att utveckla nya former för samverkan mellan kultur och skola, där vi för in den kreativa läroprocessen på ett djupare och mer långsiktigt plan. Vi skapar
verktyg för lärarna och eleverna att arbeta med och visar på
hur läroplanen också kan uppnås med hjälp av kulturen. Vi för
samman olika konstformer som eleverna får möta och utveckla
och skapar därmed nya utbildningsformer. Med hjälp av kulturen
får man nya insikter, upplevelser och sinnena utvecklas.

Äventyret bygger på en välbeprövad och
genomtänkt pedagogik och arbetsmetod
som förenar kunskapssökande och kreativa
upplevelser. Genom ett spännande uppdrag
som är svårt att motstå engageras alla elever
i förberedelsen och i arbetet med att hämta in
kunskap inför den stora äventyrsdagen. Det
övergripande temat för varje års äventyr är
lärande för hållbar utveckling.
Årets tema var fotosyntes, och utifrån fotosyntes byggde vi en spännande saga som gör att
barnen lättare ska ta till sig kunskapen. Barnen
arbetade med temat under flera veckor och
var väl förberedda när de kom ut i skogen. I
äventyrspedagogiken arbetar vi också med
emotionellt lärande. Forskning visar om du blir
känslomässigt engagerad och har alla sinnen
aktiverade så lär du dig bättre. Äventyret innehåller också många moment av samarbete,
syftet är att barnen tillsammans måste lösa
uppgifterna på äventyrsbanan.
1000 barn runt om i Skåne hittade en dag
plötsligt ett gyllene äpple i sitt klassrum. Det
blev startskottet på en resa som skulle ta dem
från ett hemligt meddelande till en film med
mystiska trädsjälar som ropade på hjälp. Efter
att eleverna fått ett uppdrag som krävde ett
gediget förberedelsearbete kom eleverna ut
till det stora Äventyret i Fulltoftas djupa skogar.
Det blev en stor dag för eleverna, då de nu
skulle rädda Livets träd. Vilket de gjorde med
bravur!
I 2013 års Äventyr deltog 1050 barn i 46 klasser från 31 olika skolor. Skolorna kom från 9
olika kommuner.
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TRIQUE
- ETT SPEL OM FÖRNYBAR ENERGI
___________________________________________________________
Under tre intensiva höstmånader träffade våra
utepedagoger tjugofyra skolklasser från Skåne
i ett pedagogiskt arbete om förnybar energi.
På ett roligt och lekfullt sätt introducerades
eleverna av våra pedagoger i klassrummet till
ämnet energi och ett uppdrag som de senare
skulle få genomföra. På den andra träffen fick
eleverna åka buss till skogen i Fulltofta strövområde för att där spela spelet Trique. Ett
spel där eleverna är spelpjäserna som hoppar
framåt genom spelet, utför uppdrag och tillförskansar sig kunskap om energi. Målet med
spelet är att få en förståelse för förnyelsebar
energi och hur vi kan inhämta den från sol,
vatten och rörelse. Eleverna lär sig genom att
själva göra energiexperiment.

MÅ
BRA-LABORATORIET
___________________________________________________________
Med avstamp i det högaktuella begreppet social hållbarhet, ville Drömmarnas hus, tillsammans med skånska elever utforska vad det
egentligen betyder att må bra? Hur känns det
då... egentligen? Och kan man som individ eller
grupp också göra så att andra mår bättre? Kan
det måhända vara så att man också mår bättre
själv genom att göra något bra för andra?
Vi har utforskat, laborerat och experimenterat med eleverna i syfte att komma fram till
många bra slutsatser.
Under hösten har därför Drömmarnas hus
pedagoger i två team varit ute i skånska skolor
på ett mycket viktigt och angenämt uppdrag.
Iklädda rollen som representanter från ”Må brainstitutet” har vi mött ca 700 årskurs 4-5 elever.
Våra erfarna pedagoger har arbetat främst
med drama, konst och bilden som uttryck och
konstformsbas.
Vi har använt en spännande berättelse och
fiktion för igångsättandet av vår workshop
samt som ram för processen. Alla ”forskningsresultat” som producerats i det mobila ”Må
bra-laboratoriet” har satts in på vår nyskapade
webbplats ”Må bra-banken”. Världens bästa
bank med ett ovärderligt innehåll, där man kan
ta del av varandras insättningar och göra uttag
8

helt gratis!
Då mottagandet från såväl elever som lärare
varit oerhört positivt så avser vi att fortsätta
det angelägna arbetet med Må bra-laboratoriet
även under vårterminen så att fler kommuner
och skolor skall få möjlighet att boka in ett Må
bra-besök!
Kika in på www.måbrabanken.se

GRÖN
KONSTKLÄTTERVÄGG
___________________________________________________________
Tillsammans med stadsfastigheter startade vi
ett konst och planteringsprojekt. Samarbetet
gick ut på att fundera ut hur man kan göra Rosengårds ishalls norra vägg mjukare, grönare
och vackrare.
Eftersom vi alltid söker möjligheter att kombinera skapande, kreativitet och kunskap så
valde vi att samarbeta med två olika skolklasser från Rosengård. Resultatet blev ett tjugo
meter långt konstverk som nu pryder den
tidigare kalla och kala plåtväggen. Tillsammans
med eleverna planterades och ljussattes en
stor mängd klätterväxter som förhoppningsvis kommer till att trivas och klättra upp och
förenas med det vackra konstverket.

VÅGA VITTNA
- FORUMTEATER FÖR HÖGSTADIET
___________________________________________________________
Projektet Våga vittna drivs av Malmö Stad,
Sociala resursförvaltningen, Plattform Malmö
som beskriver projektet så här:
”Vi stöter i våra verksamheter på osäkerhet och rädsla inför att våga vittna, det finns
många frågor och funderingar kring att bevittna händelser och vara utsatt för brott. Vi vill
bygga en varaktig attitydpåverkan och förebygga med kunskap på ett tidigare stadium.”
Projektet Våga Vittna berör elever i årskurs 8,
personal och föräldrar.
Våga vittna projektet består av 4 delar
1. Personaldag med information kring rättsväsendet			
2. Temadag, eleverna träffar rättsväsendet i
olika workshopövningar för ett dialogbaserat
utbyte.		
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3. Forumteater, dramaövningar med Drömmarnas hus		
4. Föräldramöte med elevernas framträdande i
forumteater

Drömmarnas hus har arbetat fram manus till
scener och forumspel och framför dessa. Scenerna visar på situationer som skulle kunna
hända vem som helst i människors vardag. Vi
valde att inte rikta in oss på skolmiljö eller de
ungas värld för att kunna börja samtalet med
eleverna utifrån ett vidare perspektiv.
Dessa scener provocerade fram tankar och
känslor hos dem kring tematiken.
På så vis kom det fram tankar och värderingar
om situationer ur deras egen närmiljö. Ur

dessa tankar, känslor och erfarenheter skapade vi scener tillsammans med eleverna som
dem sedan spelade upp för föräldrarna. Vi arbetar också dramapedagogiskt med eleverna
för att få dem att ta ställning till det här temat.
Fördjupa det och sätta det i kroppen. Att göra
ett aktivt val till hur de förhåller sig till att vittna,
varför och när. Belysa att frågan har flera svar
och är mångbottnad.
I december genomförde Drömmarnas hus
en heldag på Rönnens skola för årskurs 8 i
Malmö. Dagen var mycket uppskattad av både
elever och projektägare. Vi hoppas på ett fortsatt samarbete under 2014 där fler elever kan
ta del att detta angelägna arbete.
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InnoCarnival
2014
___________________________________________________________
Under 2013 inledde Drömmarnas hus ett spännande samarbete med InnoCarnival Skåne
2014. En process som sätter innovationer för
hållbarhet i fokus för och med unga i Skåne.
Arbetet leder till en InnoCarnival i Malmö
mässhallar 13-15 november 2014. Här samlas
en mängd aktörer och gör gemensam sak och
givetvis vill Drömmarnas hus bidra och bli en
central aktör i denna process. Inspirerade av
Hongkong som genomförde sin första InnoCarnival år 2005 så skapar vi Europas första
InnoCarnival i samarbete med just Hongkong.
Drömmarnas hus har under hösten arbetat
om konceptet ”Äventyret” och skapat ett spe-

SKAPANDE SKOLA
-PROJEKT

cialformat ämnat att kopplas samman med InnoCarnival och kommer även att arbeta fram
ytterligare koncept så att såväl yngre som
äldre elever i grundskolan omfattas. Drömmarnas hus deltog även i en Malmö/Skånedelegation som besökte Hongkong under hösten
2013 för att etablera samarbetet samt ta del av
InnoCarnivalen där, vilket var hur spännande
och inspirerande som helst!

konst, drama och dans. Processen var viktig
men den hade också ett mål, där det hela avslutades med ”Framtidsfesten” på Tegelhuset.
Det blev vernissage på de hus barnen hade
skapat, och dockor som hade skapats som
självporträtt. Vid varje tillfälle dansade man och
det gjorde man även på framtidsfesten i form
av ett uppträdande med de skapade husen
som scenografi.

VEM
ÄR JAG I FRAMTIDEN?
___________________________________________________________

VIDEDALS
PRIVATSKOLA
___________________________________________________________

Inspirationen var högst närvarande i årets
skapande skola projekt där 85 unga elever
i årskurs 1 från Rosengårdsskolan och Örtagårdsskolan möttes för att fundera över frågan
vem är jag i framtiden? Eleverna fick jobba
med frågorna: vem är jag? var kommer jag
ifrån och vart ska jag?
Projektet arbetade med framtidsbilder genom

Vi blir glada över förfrågningar där man vill
använda sig av vår kompetens. Ett sådant
exempel var att vi under våren arbetade med
en klass från Videdals Privatskola med gruppdynamik, roller och samarbetsövningar i syfte
att i ännu högre grad få ihop klassens samarbetsförmåga.

HEMLIGA
RUM
___________________________________________________________
Under vårterminen jobbade Drömmarnas hus
i ett skapande skola projekt tillsammans med
Kyrkskolan i Hässleholm. Tillsammans med
skolans engagerade lärare och pedagoger jobbade Drömmarnas hus konstnär och pedagog,
Jafer Taoun i en konstnärlig process med en
elevgrupp som endast kommunicerade via
Bliss. Resultatet blev en häftig och inspirerande
konstutställning under namnet ”Hemliga rum”
där vernissage hölls på skolan i maj månad. Ett
samarbete som väckte mycket mersmak från
båda parter.
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NÄCKROSWORKSHOPS I
PILDAMMSPARKEN
___________________________________________________________
Den 21-22/5 fanns Drömmarnas hus pedagoger på plats i Pildammsparken med en
näckrosworkshop för tusentals förskolebarn
i samband med Malmö stads arrangemang
”Barnens trädgård”. Barnen fick skapa sina
egna näckrosor av papper i olika färger. Det
blev många härligt kreativa möten med
barnen där en underbar näckrosdamm växte
fram.

VI JOBBAR MED SKOLANS
PERSONALGRUPP
___________________________________________________________
Drömmarnas Hus fick i uppdrag av Värnhemskolan att genomföra ett gemensamt förändringsarbete för att skapa en god arbetsmiljö på
arbetsplatsen. Genom teambildande övningar,
forum spel och diskussioner utformades en
gemensam plattform för att främja positiva attityder i bland annat bemötande av elever och
personal.

gemensamma engagemanget. Med allt det
kan man spränga gränser, sina egna, andras,
samhällets och många fler. Öppna ventilerna”.
”Jag har fått, i och med detta, en helt ny förebild för hur jag vill arbeta. Fantastiskt givande”.
Citat från elevernas utvärdering.

KULTURSAMORDNING
____________________________________________________________
Efter att Drömmarnas hus sedan 1996 i stadsdelen Rosengård, haft ett uppdrag av stadsdelen att hantera kultursamordningen så sades
detta uppdrag upp och avslutades den 30
juni 2013. Detta som en följd av att Malmös tio
stadsdelar genom en stor omorganisation nu
blivit 5 stadsområden. Hur kulturen och skolan
skall samordnas framöver i de nya områdena
är fortfarande oklart.

DRÖMMARNAS HUS
- en del i Högskolan för design och
konsthantverk
___________________________________________________________
Drömmarnas hus, som har lång erfarenhet
av utställningar, medskapande processer
och kreativa möten, inbjöds att arrangera en
delkurs i kursen ”Critical Exhibition Studies”.
Under två dagar föreläste och genomförde Jafer Taoun och Lotta Lundgren olika workshops
med deltagarna. Kursen genomfördes i samarbete mellan HDK - Högskolan för design och
konsthantverk och Riksutställningar, hösten
2013 i Göteborg.
Critical Exhibition Studies fokuserar på mötet
mellan berättelsen och besökare, rummet och
objektet, designern och curatorn och på frågor
om hur man kan arbeta med utställningsdesign i dessa möten.
”Det jag tar med mig starkast efter dagarna,
är känslan av mod, av driv, av vilja och det
12

Dock har vi under det halvår vi arbetade med
uppdraget haft samlade och regelbundna kulturombudsmöten för stadsdelens skolor och
förskolor. Vi har i samråd med kulturombuden
genomfört animationsworkshops, Miniröris
och den årliga musik- och picknickdagen. Vi
har också beställt in föreställningarna Max
(Teater Sagohuset) och Primavera (Expressteatern) som spelades på Drömmarnas hus.
Utöver detta har vi också genomfört ett härligt
skapande skola projekt som hade stor final på
Tegelhuset. Vi avslutade uppdraget med en
gemensam picknick där vi och kulturombuden
också gick och såg den fina dansföreställningen ”Katlego” på Skånes dansteater.
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NY INSPIRERANDE,
LÄRANDE MÖTESPLATS
DRÖMMARNAS TRÄDGÅRD
–___________________________________________________________
ETT LÄRANDE LIV
En trädgård för odlingsglädje och lärande om
naturens och växternas rikedom och skönhet.
En trädgård för skörd av grödor och matlagning över öppen eld. En trädgård att umgås i
och kanske möta nya vänner. En pedagogiskt
uppbyggd trädgård att inspireras av och
kanske följa regnvattnets väg ner i akvedukten och ut till bevattning i trädgårdslandet. En
Drömmarnas trädgård som ständigt utvecklas
och förändras i harmoni med både människor
och natur.
År 2013 är det år då den permakulturdesign
som ligger till grund för trädgårdens utveckling blev verklighet. Detta tack vare en stor
satsning från delegationen Hållbara städer
och Malmö miljöförvaltning på ett klimatsmart
matcentrum.
Under våren planterades och anlades den
skogsträdgård som numera fyller stora delar
av det som tidigare var en tom gräsmatta. En
skogsträdgård med träd, buskar och marktäckare. En skogsträdgård som till stora delar
består av ätliga frukter, bär, blad, blommor,
örter och rötter. Just nu etablerar alla växter
sig och det är redan en myllrande biologisk
mångfald av pollinerare, insekter och annat
djurliv! En oas mitt i Herrgårdsområdet på Rosengård. Trädgården skall inspirera till lärande
och delaktighet. Många vuxenstudenter från
närområdet var därför delaktiga i planterandet
av träd och växter och fick då även kunskap
om de bakomliggande tankarna kring de växter vi valt till vår trädgård. Hur de genom en
smart design och placering understödjer och
hjälper varandra i ett kretsloppssystem.
Redan i år skördade vi en del grönsaker och
bär som vi sedan tillagade på det alldeles
färska ny-uppmurade utomhusköket. Ett
utomhuskök där både utbildade kockar och
14

barn skall inspireras och få smak för god, nylagad, doftande, smakrik mat, tillagad av färska
råvaror direkt från trädgården. Under året har
många tagit denna chans. Vi har genomfört
såväl kurser, konferenser, seminarier som inspirationsdagar med trädgård och mat som bas
och inspiration. Men inte minst har vi besökts
av en mängd spontanbesökare från många i
närområdet. Såväl familjer som ungdomsgrupper har nyttjat köket under kvällar och helger.
En vacker och fantastisk mötesplats för alla!
Mitt i trädgården finns det ett uteklassrum
bestående av fyra mosaikbord som i färg och
illustration visar de fyra årstiderna: vinter, vår,
sommar och höst. Dessa bord är designade
av en konstnärinna i samarbete med barn från
den intilliggande Rosengårdsskolan. De arbetade intensivt tillsammans under april-maj.
Precis när sommarlovet började så invigde vi
trädgården med ett stort sommarkalas tillsammans med alla de som bidragit till uppbyggande och anläggande på olika sätt. En solig
och glad dag, där såväl yngre som äldre njöt i
fulla drag.
Under stora delar av sommarlovet var det sedan kreativ verksamhet tillsammans med barn
från olika fritidshem i Malmö. Vi samarbetade
även med Malmö Naturskola som flyttade in
i vårt Orangerie under fyra veckor och hade
olika workshops tillsammans med barn och
pedagoger.
Läs också på sidan 26 om vår årliga skördefest
samt om ”Ett år i trädgården” ett pedagogiskt
inspirationsmaterial på sidan 28.

i detta syfte är också miljösmart. Drömmarnas
hus sökte därför projektmedel för att bygga
upp ett system för insamling av regnvatten.
Ett system som inte bara var funktionellt utan
även vackert, innovativt och hade en pedagogisk knorr. Under året har det installerats en akvedukt på en högre pergola som transporterar
regnvatten från det stora herrgårdstaket ut till
en regnvattenbänk nära köksträdgårdsodlingarna. Här samlas nu vattnet in. Sedan behöver
vi kloka barn för att få till den sista transporten
av vattnet ut till växterna. I ett pedagogiskt program kommer barnen/eleverna till att pumpa
upp vattnet och bygga en vattentransportväg
ut till växterna.
I projektet har det även byggts en specialdesignad ”drömbänk” som kan lagra och samla in
1700 liter regnvatten från det intilliggande taket. Detta vatten, hoppas vi, ska kunna nyttjas
av såväl växt- som djurliv i skogsträdgården.
TRÄDGÅRDEN EN FRAMTIDA GRÖN
MÖTESPLATS FÖR MALMÖBOR
Under hela år 2013 har vi arbetat hårt med att
förankra och skapa möjligheter för ett långsiktigt framtida arbete med trädgården som bas,
oas och kunskapsplats. En förstudie om ett
framtida grönt konferensrum har genomförts.
I denna studie har vi intervjuat företag och
skissat på möjligheter för en sådan utveckling.
Vi har träffat politiker och tjänstemän för att
berätta och få dem att känna av platsens möjligheter och kraftfullhet.
Våra drömmar är många.

HERRGÅRDSVATTEN, EN RESURS
FÖR FRAMTIDEN
En annan del av den permakulturdesign som
gjorts handlar om att använda de resurser
som finns på plats på ett miljösmart och resurssnålt sätt. Att använda det regnvatten som
faller ner till att bevattna såväl köksträdgård
som pallkrageodlingar är mycket miljösmart.
Med de stora klimatförändringar som nu sker
så kommer det mycket nederbörd under vissa
perioder som sedan åtföljs av längre torrperioder. Att då lagra och samla regnvatten är
väldigt smart. Och att använda regnvatten istället för det kommunala renade dricksvattnet
15

LÄNGRE METODUTVECKLINGSPROJEKT
Under 2013 har Drömmarnas Hus haft förmånen att utföra längre projekt som gett oss
chans att få djupdyka, fördjupa, reflektera,
testa andra sätt att arbeta eller att vi fått möta
nya målgrupper. Det kan också handla om att
prova nya metoder vi tror på eller att pröva
nya sätt att samarbeta. Oftast bygger det på
att de beprövade tillvägagångssätten inte
fungerar, det måste till något annat! Lärandet
hos oss handlar om att arbeta i process. I
processen skapar vi ett brett samarbete mellan våra pedagoger och samarbetspartners,
barnen och de unga. Tillsammans ger vi oss
ut på en gemensam resa. Resan och upplevelserna ger i sin tur nya insikter, nya möten och
kan resultera i att strukturer, arbetssätt och
normer bryts. Så kan en förändring starta för
att implementeras på olika nivåer, i människor
och invanda strukturer.

TUSEN OCH EN FANTASI
- LÄSFRÄMJANDE I FANTASIFULLA FORMER
___________________________________________________________
Under vårterminen 2013 har vi arbetat i ett
läsfrämjande, regionalt pilotprojekt med klasser i årskurs 3 i följande kommuner: Malmö,
Skurup och Eslöv. I projektet Tusen och en fantasi har vi arbetat laborativt med att hitta bra
metoder utifrån ett läsfrämjande perspektiv
och syfte. Sex av Drömmarnas hus konstnärer
och pedagoger har varit involverade i denna
fantasieggande process och samarbeten inleddes också med de deltagande skolornas lokala
bibliotek.
Klassernas arbete redovisades samt avslutades genom FINALER ute på biblioteken. Finalerna inkluderade visuella installationer som
allmänheten hade möjlighet att besöka från
slutet av maj t o m augusti. Erfarenheterna från
detta pilotprojekt tog vi med oss till en samling under hösten där medverkande aktörer
samt fler intresserade bjöds in för en fördjupad
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diskussion. Dessa samlade erfarenheter och
diskussioner genererade en ny spännande
läsfrämjande projektidé som samlar skolor,
bibliotek, författare, Drömmarnas hus m fl. Vi
hoppas att få en finansiering till att genomföra
detta med start hösten 2014.

heter ” Jag vill vara någon”. Vi genomförde
också ett erfarenhets och spridningsseminarium efter projektet slut.
Läs mer och se filmen på www.drommarnashus.se

DRÖMKÖREN
___________________________________________________________

SUMAK
___________________________________________________________

Drömkören är namnet på det treåriga projekt
som Drömmarnas hus arbetat med fram till
den 31 juli 2013. Drömkörens huvudsakliga
uppgift har från början varit att presentera och
visa på ett nytt unikt sätt att arbeta med teater
och musik i kombination och att arbeta med
stor delaktighet från projektets ungdomar.
Åldern på projektets ungdomar har varit 12-18
år. Vi har varit i ständig process där mötet med
barnen och ungdomarna har fått styra hur vi
har gått vidare i arbetet.

Sumak var ett kompetensutvecklingsprojekt
som avslutades den 30 juni 2013, projektet
genomfördes i samarbete med Xenofilia och
Kryddor från Rosengård.

Kontinuerligt under 2013 har vi haft samarbete
med ett flertal skolor i Malmö, vi har samarbetat med Lorensborgsskolan, Malmö praktiska
och Stenkulaskolan. Tillsammans med lärare
och elever startade vi med temat identitet och
jobbade laborativt och undersökande. Arbetet
har gått vidare med att vi har skrivit egna låtar,
både text och musik, spelat in och gjort film.
Årets arbete fick sin final i ett flertal skolkonserter.
Under våren 2013 tillkom nya ungdomar till
gruppen och vi har arbetat mot tre stora
uppträdanden. 14 maj deltog vi under Eurovisionveckan på Gustav Adolfs torg. Vi var med
i en körstafett och vi sjöng sånger från körens
tre år och avslutade tillsammans med ”Jag bor
i Malmö-kören”. 28 maj framförde vi en flashmob på Malmö stadsbibliotek under namnet
”Paragraf 18”, ett verk som berättar om väntan
på uppehållstillstånd, avvisningsbeslut och
återförening. En stark berättelse, ett performanceverk. Se omslagsbild. Drömkörens stora
final gick av stapeln 5 juni. Då samlade vi både
kvällsgruppen och de skolor vi har samarbetat
med. Då presenterade vi allt det fantastiska
låtmaterial som vi skapat under våra tre år.
Drömkören dokumenterade sitt arbete med
film som mynnade ut i en dokumentär som

I projektet har vi utvecklat en lärprocess som
syftar till att öka deltagarnas förståelse för hur
de själva, genom sitt agerande och arbetssätt
kan bidra till en mer inkluderande arbetsplatskultur. Sumak har totalt engagerat 365 medarbetare och chefer i ledningsfunktion från
tre olika organisationer: byggföretaget NCC,
revisionsfirman PwC och Malmö stads stadsdelsförvaltning Västra innerstaden.
Lärprocessen har omfattat tre processdagar
där medarbetare och chefer har varit med och
synliggjort och ifrågasatt rådande normer och
värderingar i organisationen. Under processdagarna har deltagarna också formulerat ett
individuellt uppdragsavtal och tagit fram idéer
för hur den egna organisationen kan fortsätta
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arbeta med strategiskt mångfaldsarbete, internt och externt. I lärprocessen har vi använt
kultur och mat som pedagogiska verktyg.
Parallellt med processdagarna har organisationernas ledningsgrupper träffats för att jobba
med förändringsprocessen utifrån ett ledningsperspektiv. Det dubbla angreppssättet, både
att jobba med ledningsgrupp och medarbetare, har varit en viktig del i projektet.
Förändringsprocessen har lett till en kompetenshöjning hos både medarbetare och
ledning:
Den externa utvärderingen av projektet visar
att Sumak åstadkommit störst genomslag på
individnivå. Projektet har lett till en kompetenshöjning hos både medarbetare och ledning,
och även i projektorganisationen:
• ökad kunskap om mångfald och vad som
skapar ojämlikhet i arbetslivet.
• insikt om att mångfald handlar mer om etnicitet - vi har arbetat med samtliga sju diskrimineringsgrunder
• organisationernas värdegrunder har förankrats bland personalen
• ökad medvetenheten om vad som kännetecknar en inkluderande arbetsplatskultur
• ökad förståelse för hur olikheter kan bemötas
och hanteras
Sumak avslutades med en välbesökt slutkonferens i juni månad där resultaten av projektet presenterades samt att deltagarna på
konferensen fick uppleva det våra deltagare i
projektet varit med om. Utvärderingen finns på
vår hemsida att ladda ner. www.drommarnashus.se

MITT
OMRÅDE
___________________________________________________________
Under året avslutade vi vårt projekt Mitt område som vi genomfört med stöd av Arvsfonden och Malmö stad. Det lärandeprojekt där
vi under 3 år arbetat med unga i åldern 12-24
år från området Rosengård. Detta i syfte att
ge de unga verktyg och arenor för att själva
skapa mer nyanserade bilder av sitt område
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och människorna som bor där än de stigmatiserade bilder som media i allmänhet stått för.
Mitt område Rosengård har handlat om just
Rosengård. Det Rosengård som brinner av
kraft, engagemang och också en stolthet för
området. Vi har använt oss framför allt av rörlig
bild, i både dokumentär och fiktiv form, som
verktyg. I arbetet med de unga har det funnits
en likvärdig fokusering på process och resultat
– höga kvalitetsmål berikas av och berikar en
kreativ, bejakande och lustfylld process.
Projektet har bedrivit kvälls- och lovverksamhet och haft en studio på Drömmarnas hus
där ungdomsredaktionen löpande producerat
sitt material. Utöver detta arbetade vi också
skolpedagogiskt på de olika grundskolorna i
Rosengård.
Inom ramen för projektet har det producerats en oändlig massa material som löpande
publicerats på projektets egen digitala arena
mittomrade.nu Det har handlat om allt från
livesända debatter, och talkshows till filmade
reportage, personporträtt, tävlingar, kortfilm,
temainslag och mycket mer.
Ett av projektets två ben har också varit att vi
producerat två Fantasyserier som också finns
klippta som hela filmer. Under och Deminas
hämnd, två magiska fantasyhistorier som
utspelar sig i Rosengård och är skapade av
barn och unga från området, tillsammans med
professionella filmarbetare och pedagoger. I filmerna blandas verkligheter och fantasier, då vi
tror på fiktionen som konstform för att närma
sig viktiga och aktuella samhällsfrågor.
Detta sista år höll vi bl a stor filmpremiär på
biograf Spegeln i Malmö, därefter var det
webbpremiär på filmen Deminas hämnd som
också visades på barn- och ungdomsfestivalen
BUFF. Förutom att filmen antogs och visades
på BUFF så höll vi också ett seminarium om
varför vi producerat filmen, hur vi arbetat samt
vad alla involverade lärt sig. Utöver detta har vi
haft massor av visningar för klasser, fritidshem
och alla möjliga andra tänkbara grupper samt
arbetat med ett stort språktema där vi producerat en massa filmat material. Vi avslutade
projektet med mycket stor stolthet över vad vi
alla tillsammans har åstadkommit!
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VÅRA BARN OCH
UNGA PÅ FRITIDEN
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Drömmarnas hus kvällskurser är husets själ!
Vi möter inte bara barn och unga i skolan utan
erbjuder dem också att vara med på sin fritid.
Hit kommer många barn och unga i olika åldrar, med olika bakgrund, syfte och intresse. Här
erbjuder vi en mängd olika konstarter som kan
förändras utifrån de ungas behov. Här får man
möjlighet att utvecklas, vara kreativ, ha kul, lära
sig nya saker och vara den man är.
För oss är det viktigt att vara lyhörda för de
ungas önskemål och behov . Vi har aldrig auditions eller inträdesprov, men vi har alltid en
hög konstnärlig ambition. Vi gillar att samarbeta med andra, det kan vara olika institutioner,
fria kulturlivet eller föreningar som riktar sig till
unga. Detta för att det öppnar nya dörrar och
världar för våra unga, men också för att vi vill
arbeta mot ett gemensamt mål. Vi tror att det
är viktigt att tillsammans lyckas mot ett gemensamt mål, något som man kanske trodde
var omöjligt från början. Vi tror att vi alla växer
av detta och får bättre självförtroende och
mod.
Kvällskurserna är gratis och riktar sig till barn
och unga i hela Malmö. Tack vare att vi har
haft större projekt i gång kan många fler engageras och utvecklas på våra kvällskurser och
vi kan erbjuda en bred och härlig kompetens.
Under våren har vi haft många fina finaler då
två av våra stora metodutvecklingsprojekt,
Drömkören och Mitt område avslutades i juli
2013. Vi har även kunnat erbjuda dans med
Melody Putu, koreograf från Skånes dansteater,
som avslutades under våren med föreställningen Katlego.
Under hösten har vi jobbat mycket med
hur och av vad blir vi inspirerade? Vi bjöd
in konstnärer från det fria kulturlivet för att
våra ungdomar skulle få en chans att möta
allt det spännande som händer i kulturlivet.
Utgångspunkten blev sen att ur inspirationen
hitta berättandet, med sagor och fantasier,
egna självupplevda historier blandade vi friskt
och vågat. Allt landade i vår höstproduktion
”Vatten” där berättelserna gestaltades på olika
vis på Kirsebergs teater. Vi avslutade året med
våra unga genom ett samarbete i Tusen och
en natt på Malmö Opera..

INSPIRATIONSLÖRDAGAR
___________________________________________________________
Några lördagar under året bestämde vi oss för
att bjuda in konstnärer från det fria kulturlivet
för att våra ungdomar skulle få chans att möta
det spännande som händer ute i kulturlivet.
Dessa lördagar såg ut så här:
En elev från scenskolan besökte Drömmarnas
hus för att berätta om hur det var att gå på
scenskolan. Hon höll en teaterworkshop med
ungdomarna och bjöd in dem till scenskolans
slutproduktion.
Skådespelaren och regissör Pelle Öhlund från
Varite Barbes kom och höll en spännande
workshop i teater.
Filmaren och dramatikern Markus Ahlbeck
Ohlsson höll en filmworkshop. Hur jobbar
man med typecasting och vilka ingredienser
behöver man egentligen till ett bra manus, var
de frågor som undersöktes.
En maskworkshop av Drömmarnas hus egen
pedagog Elizabeth Mateo de Svensson, där
ungdomarna skapade sina egna masker och
undersökte hur de rörde sig.
Gästspel av Teater Theatron som kom och
spelade sin föreställning ”Livet i två bitar ”med
efterföljande samtal. Föreställning och samtal
handlade mycket om att ”tillhöra” olika platser
med olika identiteter.
Danscentrums workshop med föreställningen
”Project one” var en inspirerande dansworkshop som hölls av två unga dansare från
Sverige och två från Sydafrika. Dessa fyra hade
tillsammans skapat och koreograferat föreställningen Projekt One. Workshopen handlade om
hur man berättar en historia med kroppen.
Öppen ateljé med vår konstnär Jafer Taoun.
Han öppnade porten till ateljén där deltagarna
i formens värld skapade små och stora uttrycksfulla skulpturer inspirerade av musikern
Faizal Ghazi.
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KVÄLLSKURSER
UNDER ÅRET

Drömmarnas hus pedagoger skapade de något som var aktuellt för dem. Föreställningen
spelades upp på Drömmarnas hus och publiken var elever från respektive skola.

Kvällskurserna är grunden i vårt konstnärliga
arbete tillsammans med ungdomar och resulterar för det mesta i finaler såsom produktioner eller konstutställningar.

VATTEN
___________________________________________________________

DET
ÄR TANKEN SOM RÄKNAS
___________________________________________________________
Inspirerade av filmworkshopen skapades
en kvällskurs med teatergruppen och Mitt
områdes filmkvällskurs för att kunna göra en
kortfilm. Under våren filmades och klipptes det
en film som fick namnet:” Det är tanken som
räknas”.

DANS
OCH TEATER FÖR UNGA
___________________________________________________________
Rosengårds fritids skapade tillsammans med
Drömmarnas hus danspedagog en lekfull föreställning om en affär där respekt kunde köpas.
Föreställningen visades för Rosengårdsskolans
övriga fritidselever samt på föräldramötet.

DANS
FÖR ÄLDRE UNGDOMAR
___________________________________________________________
Vårens kvällskurs i dans avslutades i maj med
dansföreställningen Katlego koreograferad av
Melody Putu som spelades på Skånes Dansteater. Här samarbetade Drömmarnas hus med
Skånes Dansteater, Kulturcentrum Skåne och
Aktiva tjejer.

TEATER OCH DANS
MED
FRITIDSHEM
___________________________________________________________
Under hösten startade ett samarbete mellan
Drömmarnas hus, Rosengårdsskolans fritidshem och Örtagårdsskolans fritidshem. Barnen
från båda fritidshemmen möttes på ett lustfyllt
vis och tillsammans med fritidspersonal och
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Lusten till berättandet fortsatte. Här arbetade
kvällskursgrupperna fram sin egen produktion
med hjälp av både sanna och påhittade historier. Resultatet blev allkonstverket ”Vatten ”som
spelades på Kirsebergs teater. En del av denna
kvällskurs hade sedan sin fortsättning i produktionen ”Tusen och en Natt” på Malmö Opera.

FILM/FOTO
___________________________________________________________
Tillsammans med dans och teatergruppen
filmades och fotades material till produktionen
”Vatten”. Temat var berättelser som på något
sätt hade förändrat de ungas liv. Filmerna
knöt samman produktionen i ett scenografiskt
berättande.

FLYGANDE
WORKSHOP
___________________________________________________________
Fritidsgårdar runt om i Malmö gästades av vår
filmare och vår konstnär under tisdagskvällar. Uppdraget var att gestalta sin fritidsgård
som en person, på ett konstnärligt vis. Verken
visades på Kirsebergs teater i produktionen
”Vatten”.

KONST
___________________________________________________________
En liten konstgrupp startades upp för att
behovet fanns. Denna
grupp jobbade i
ateljén under tiden
som teater och dansgruppen repeterade
och även dessa verk
visades upp i produktionen” Vatten” .
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MYCKET HÄNDE PÅ
LOVEN - HELA ÅRET
SOMMARLOVSKUL
I___________________________________________________________
TRÄDGÅRDEN
Under sommaren inspirerades vi av den
vackra trädgården och bjöd in fritidshem runt
om i Malmö till akvarellmålning, teater, och
skulpturbygge. Sommarlovskul pågick under
vecka 25 till 27.

PÅSKLOVET
___________________________________________________________
På påsklovet repeterade vi med de barn och
unga som sedan var med i framförandet av
föreställningen Katlego på Skånes dans. Utöver
våra pedagoger jobbade också dansaren och
koreografen Melody Putu med barnen.

MIDSOMMARFIRANDE PÅ
FULLTOFTA
___________________________________________________________
Vi har under många år nu erbjudit Rosengårdsfamiljer att fira midsommar med oss från
Drömmarnas Hus, en tradition vi vill behålla,
då vi ser att årligen är det många som åker
med och som vill fira denna ” välkomnandet
av sommaren dag” med oss. Många som bor
i stan har svårt att komma ut i skog och mark,
därför tycker vi att det är en viktig tradition att
hålla fast vid. Vi, familjer, boende på Rosengård
och några killar från ett boende för ensamkommande flyktingbarn, åkte med gemensamma bussar från Malmö. Vi var drygt 100
personer som åkte iväg denna sommardag
och med ca 50 ortsbor som anslöt i Fulltofta
blev det ett stort gäng som firade tillsammans.
Alla njöt i fulla drag av dagen med strålande
sol, blommor, kransar, midsommarstång, levande musik och dans med Frosta folkdanslag,
lekar, pyssel och ponnyridning.
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FILMVISNING
AV DEMINA
__________________________________________________________
Givetvis passade vi på att köra filmvisningar av
Drömmarnas hus och projektets Mitt områdes
spännande fantasyfilm ”Deminas hämnd” även
på sommarlovet. Här bjöd vi in fritidshem från
hela Malmö till filmvisningar med popcorn och
flera var de grupper som efter filmvisningen
identifierade och sprang till det magiska trädet
i parken utanför Drömmarnas hus.

MALMÖFESTIVALEN
-___________________________________________________________
PAPERARTY
Drömmarnas hus deltog som så många år tidigare i årets Malmöfestival vilket alltid genererar
möten med Malmöfestivalens besökare! I år
hittade man oss på ”Barnkalaset” under temat
papper där vi under två dagar höll i en interaktiv ständigt pågående konstworkshop som
vi gav namnet ”PaperARTY” . Många var de
barn och medföljande vuxna som bidrog till att
skapa en fantastiskt fin, levande och färgglad
konstinstallation mitt i Malmö city.

”BARNENS BÄSTA BIENNAL”
-___________________________________________________________
VATTEN
Under hösten påbörjade vi ett samarbete
med Barnens Bästa Biennal (Samtidskonst för
unga i Skåne 2013) och Moderna museet men
då detta är ett treårigt projekt så valde vi att
detta år börja med ett blygsamt samarbete.
Temat för årets biennal var satt till ”Berättelser”
och då detta varit temat för Drömmarnas hus
kvällsverksamhet så valde vi att docka in vår
final, föreställningen ”Vatten” som spelades
under höstlovet på Kirsebergs teater i Malmö. I
denna final sammanstrålade de ungas uttryck
kring temat gestaltat i olika konstformer och
blev en programpunkt/ett event som också
marknadsfördes via Barnens Bästa Biennal.
Vi hoppas givetvis att under nästa år kunna
utöka samarbetet och bli en än mer aktiv samarbetspart i detta spännande projekt!
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SKÖRDEFEST
- HÖSTPYSSEL
___________________________________________________________
För fjärde året i rad bjöd vi in till en stor skördefest den 29 september. En skördefest som
bjöd på odlings- och matglädje. Musik och cirkusakrobatik. En vagn med en gigantisk solcell.
Äpplemustning, äpplesagor och mycket annat.
En solig och välbesökt fest i samarbete med
en mängd samarbetspartners. När hösten
kröp in ännu djupare deltog vi i en höst- och
pumpafest och anordnade även själva en höstpysseldag. Det är viktigt för oss att bjuda in
både från området och från resten av Malmö
till att mötas och inte minst att alla får uppleva
vår trädgård, denna vackra oas.

JULFESTER
___________________________________________________________
Även 2013 kunde vi bjuda in till två kvällar med
julfest för stora och små, detta tack vare stöd
från Rädda Barnen. Totalt kom 113 gäster de
här två kvällarna, 37 vuxna och 76 barn.
MEN… den planerade kvällen nr två fick vi ställa
in, för då kom stormen Sven och hälsade på.
Med flexibla aktörer, såsom personal, skådespelare och musiker kunde vi, som tur var,
flytta hela arrangemanget till en vecka senare.
Båda kvällarna blev det julpyssel av olika slag.
Traditionsenligt julgranspynt – såklart,
men också en uppskattad del där man skapade figurer och befolkade en ”pepparkaksgård”.
Sedan kunde de som ville, låta sig fotograferas
och genom ett fotomontage själv bli en av
figurerna på ”gården”.
En annan uppskattad aktivitet var att Expressteatern var på plats och visade upp en kort
trailer för sin kommande produktion Vinter
– som hade premiär i januari 2014. Kvällen
avslutades med levande musik till dans runt
granen och sist men inte minst – tomtebesök
och julklappsutdelning.
Som alltid är dessa julfestkvällar magiska och
det är alltid lika roligt se hur barn och vuxna
tillsammans pysslar, dansar och umgås och
vi hoppas att vi får uppleva detta många år
framöver.
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TUSEN OCH EN NATT
PÅ
MALMÖ OPERA
___________________________________________________________
Berättarlusten spirar!
En av våra ungdomsgrupper i teater från
Drömmarnas hus medverkade i produktionen
Tusen och en natt i samarbete med Operaverkstan på Malmö Opera. De började sitt
repetitionsarbete i november. Premiären var
den 28 december 2013, föreställningen spelades fram till den 19 januari 2014.
En annan grupp berättade historier och sagor
på olika sätt i foajén.
Drömmarnas hus ville tillsammans med
Malmö Opera skapa en känsla av Tusen och
en natt redan i foajén med andra historier
än de som berättas på scen. Berättelserna
framfördes av kvällskursens teaterungdomar.
Berättelserna var personliga och arbetades
fram under hösten. Det kunde vara en muntlig
berättelse, en dans, bilder till musik från en
bandspelare eller en berättelse på ett annat
språk än svenska.

INTERNATIONELLT
SAMARBETE
Att lära av andra är viktiga byggstenar i vår
kompetensutveckling av personal. Därför är
det av största vikt att vi har möjlighet att ingå
i olika nätverk där det också ges utrymme för
kompetensöverföring. Det gör att vi ständigt
utvecklas och att vi ständigt inspireras. Men
också att vi möter nya samarbetspartner som
vi gemensamt kan skapa utbytesprojekt med.
Sedan 2012 har Drömmarnas hus tillsammans med CCE (Creativity Culture Education)
deltagit i bildandet av ett nätverk för organisationer och personer som delar samma
syn på kunskap. Nätverket är till för alla som
vill arbeta med kreativitet och lärandet i och
utanför skolan och blir en mötesplats för erfarenhetsutbyte, inspiration, gemensamt lärande
och kontaktskapande för nya internationella
projekt. Nätverket ICE-net fokuserar på att lyfta

fram den unika roll som kulturarbetare har i
att utveckla kreativitet och skapande hos barn
och unga.
INVIGNING AV ICE-NET DEN 22-24 MAJ 2013
Då var det dags för invigningen av nätverket
ICE-net. Forumet ägde rum i Vilnius den 2224 maj 2013. Cirka 80 konstnärer och andra
kreatörer från Belgien, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Kroatien Ungern,
Tjeckien, Finland, Italien, Norge och Litauen
samlades som en gemenskap av praktiker för
att dela med sig och lära av varandra. Forumet
organiserades av grundarna i den framväxande internationella Creative Education Network
(ICE-net). Programmet var främst inriktat på att
dela praxis om hur man kan utveckla kreativiteten hos barn och ungdomar och bestod av
ett stort antal workshops i syfte att utforska
kreativa inlärningsmetoder. I samband med
alla workshops ingick tid för diskussion och
reflektion. Vi från Drömmarnas hus deltog med
en äventyrsworkshop, som blev oerhört uppskattad. Forumet avslutades med en gemensam Open Space-aktivitet .
Årligen framöver kommer ICE-net att arrangera en liknande konferens. Du som är mer
intresserad och som vill bli medlem i nätverket
gå in på www.icenet.ning.com och läsa mer.

LEONARDO
___________________________________________________________
Tillsammans med flera av våra partner i ICEnet har vi startat ett internationellt partnerskapsprojekt, inom ESF-programmet för livslångt lärande, Leonardo da Vinci. Projektet har
namnet TRaKSforA – Training Requirements
and Key skills for Artist and Creative Practitioners to work in participatory settings. Projektet
syftar till att identifiera vad det är för specifika
kompetenser och kunskaper som krävs för att
man som konstnär och/eller kreativ praktiker
ska kunna jobba i deltagande sammanhang.
Utifrån arbetet med identifiering kommer man
sedan att sätta ner detta i en form av dokumentation som ett kompetensramverk som
ska spridas till alla som är intresserade. Projektet pågår till juni 2015.
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FÖRESLÄSNINGAR,
WORKSHOPS OCH
ÖVRIGA
SAMARBETEN
Under året har vi blivit anlitade att medverka
och inspirera i många olika forum. Några exempel följer härpå var vi varit och föreläst eller
hållit workshops.

TRIQUE
FÖR FAMILJER
___________________________________________________________
Med några justeringar och förändringar omarbetades Trique till att även kunna spelas av
och med familjer. Ett fantastiskt roligt sätt att
göra något tillsammans var en av reaktionerna
från deltagande familjer. Det finns så många
roliga moment i spelet. Motorikträning, samarbete, kunskap, klurighet och delad upplevelse
för liten som stor. Drömmarnas hus deltog
även i Fulltoftadagen, Skogs och naturdag
med spelet.

SPRIDNINGSSEMINARIUM
DRÖMKÖREN
___________________________________________________________
Efter tre kreativa år höll Drömkören ett erfarenhets- och spridningsseminarium där vi delade
med oss av alla de upplevelser och lärdomar
vi har fått genom vårt arbete med ungdomar
i Malmö. Vi visade filmen ”Jag vill vara någon”
som är en dokumentär från vårt arbete under
alla tre åren. Det blev workshop i vår metod,
erfarenhetsutbyte samt inspiration. Seminariet
vände sig till alla som jobbar med ungdomar i
skola eller på fritid, studenter som läser musik
eller drama samt till de som ville lära sig mer
om Drömkörens arbetssätt. För oss var det
också viktigt att samtala om hur vi tillsammans
kan ta tillvara Drömkörens erfarenheter.
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ETT ÅR I TRÄDGÅRDEN
– ETT PEDAGOGISKT INSPIRATIONSMATERIAL
___________________________________________________________
År 2013 hade vi release av de månadsbaserade pedagogiska arken Ett år i trädgården.
Under totalt sju träffar kom pedagoger från
fritidshem, skola, förskola och föreningsliv till
Drömmarnas trädgård. Vid varje träff bjöds
det på fyra inspirerande prova på workshops
med utgångspunkt från de aktiviteter som
presenterades på de aktuella månadsarken.
Totalt har vi släppt 36 olika ark, tre för varje
månad. Arken beskriver vad man gör respektive månad i trädgården. I arken finns också
recept och inspiration på matlagning utomhus
utifrån skördade grödor och det sista arket ger
tips på är aktiviteter och kunskap kring skötsel,
pollinerares betydelse, lekar mm.
Dessa så kallade pedagogiska afterwork har
varit enormt uppskattade och välbesökta. Du
kan beställa det pedagogiska inspirationsmaterialet och läsa mer på:
www.drommarnashus.se/aret

INVIGNING AV
ARRIE
STRÖVOMRÅDE
___________________________________________________________
Drömmarnas hus deltog i nyinvigningen av
strövområdet Arrie. Där bidrog vi med ett
flertal olika workshops i den vackra naturen.
Vi gick också ut till Rosengårdsbor och bjöd in
dem att följa med denna dag där vi anordnande bussar som gick från Rosengård till Arrie.
Drömmarnas hus bidrog med workshops i att
prova på teater eller göra vackra vykort inspirerade av naturen. Det var mycket uppskattat!

BUSIG
– UNGDOMSSCENFESTIVAL
___________________________________________________________
I höstas var vi och pratade om hur viktig
kultur för barn och unga är i Uppsala, närmare
bestämt på ”Busig – ungdomsscenfestival” i
Gottsunda som arrangerades av Gottsunda
Teater och Dans.
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SAMTAL
PÅ BIBLIOTEKET
___________________________________________________________

I ANDRA FORUM

Ett samtal på Malmö stadsbibliotek medverkade vi i om författaren och dramatikern Max
Lundgren som under flera år samarbetat med
Drömmarnas Hus som manusförfattare men
också som mentor i skrivandet av manuset till
Malmö Brinner, en föreställning som vi satte
upp 2005.

Andra forum där vi berättat och informerat om
vårt arbete har t ex varit för Malmö Högskolas ledningsgrupp, Transfers medlemsmöte
i Kristianstad med lärare och rektorer. Vi har
också haft fint besök av Integrationsministern
Erik Ullenhag som vi inspirerade med både
information och genom att skapa konstverk
tillsammans.

RANTAFEJ
___________________________________________________________
På den årliga mötesplatsen Kulturparlamentet med Rantafej arrangerad av Kultur Skåne
deltog Drömmarnas hus. Vi tillsammans med
Moriska Paviljongen och Umeå 2014, (europeisk kulturhuvudstad), genomförde en paneldebatt under rubriken ”Kulturen i medborgarens
tjänst”. Inbjudna var kulturarbetare, politiker
och tjänstemän som på olika sätt är engagerade i den regionala kulturplanen för Skåne
2013-2015. Debatten handlade om konsten och
kulturens kraft.

HÅLLBARHET
I FOKUS
___________________________________________________________
Under våren bjöds Drömmarnas hus in för att
tala inför politiker kring hållbar utveckling där
vi gav exempel på vårt arbete med barn och
unga men även med föräldrar och hur man
kan verka i ett närområde med hållbarhet i
fokus.
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NÄRINGSLIVSDAGEN
___________________________________________________________
Varje år arrangeras Näringslivsdagen på Swedbank Arena och även i år fanns Drömmarnas
hus på plats och spred information och kunskap om vårt arbete i Malmö och i regionen.

SAMARBETEN FÖR
TILLVÄXT
MALMÖ
___________________________________________________________
Hur kan olika organisationer samarbeta för att
öka tillväxten i Rosengård? Tillsammans med
Xenofilia/Kryddor från Rosengård och Yallatrappan har Drömmarnas hus verkat för att
få till stånd ett gemensamt utvecklingsarbete
för oss samhällsentreprenörer i Rosengård.
Motorn i arbetet har varit Rosengårds stadsdel och vi hoppas att under nästa år kunna
genomföra en gemensam workshop för att
kunna lägga upp förutsättningarna och innehållet i det fortsatta arbetet.
Drömmarnas hus har också blivit en del av
Tillväxt Malmö och hoppas med detta arbete
kunna utveckla Drömmarnas hus till att öka
vår verksamhet, skapa tillväxt och fler arbetstillfällen.
Drömmarnas hus har också under hösten
medverkat i workshopdagen ”Kraftsamling för
Herrgården” som Rädda Barnen, Områdesprogrammet och Individuell Människohjälp
arrangerade med föreningsliv, tjänstemän och
organisationer i Rosengård.

BÖCKER
___________________________________________________________
Under året har Drömmarnas hus medverkat i
två olika böcker.
En essä skriven av Lotta Lundgren, verksamhetsledare/VD på Drömmarnas hus, är publicerad i en alldeles nyutkommen bok: Tala med
barnen. Essäer för samtal med barn. Förutom
Lottas essä innehåller den andra lättlästa essäer med litteraturtips: en utmärkt hjälp för
föräldrar, förskollärare, lärare och andra vuxna
som vill diskutera angelägna ämnen med barn.
BTJ Förlag ger ut boken.
Barn <3 kommunikation, en tvärdisciplinär
undersökning kring barns kommunikation,
sammanställd av Riksutställningar. 10 stycken
experter i ämnet finns representerade i boken
och en av dem är Liza Fry, konstnärlig ledare
från Drömmarnas hus. Boken är utmärkt för
dig som arbetar med barn och kommunikation.

FEEL GOOD
- VI STÄRKER PERSONALGRUPPER
___________________________________________________________
”En arbetsplats med humor fungerar bättre än
en utan. Många skratt ger bra vinst både för
den enskilda individen och för arbetsplatsen”
Lena Dur Högnelid, psykolog och skrattspecialist.
Några gånger under december månad fick
företag, organisationer, föreningar möjligheten
att kunna anlita Drömmarnas hus för att stärka
sin personalgrupp. Drömmarnas hus, som på
ett överraskande och lustfyllt sätt, fick personalen att ta fram sina egna, sina medarbetares och företagets osynliga positiva resurser.
Detta för att medvetandegöra alla om att se
sig själv och andra ur nya positiva perspektiv.
Resultatet blev ett konstverk som ställs ut och
som tydligt visar vilken skattkista man har av
gemensamma resurser.

OM OSS
Vår organisation är som en levande organism
och förändras från år till år. Vår verksamhet
bygger på att vi söker medel för den verksamhet vi vill genomföra, detta gör att vissa år
är verksamheten väldigt omfattande medan
andra år är det betydligt färre projekt. Detta
innebär att vi måste ha en flexibilitet som gör
att vi snabbt kan ställa om utifrån de projekt
som ska genomföras. Vi måste ständigt ligga
steget före när det gäller till exempel vår personaltäthet, det medför också ett tapp av kompetens när människor behöver avsluta sina
anställningar beroende på att projekten är slut.
Men så här ser det ut, detta är vår verklighet
och en verklighet vi levt med i snart 24 år.
Vi har avslutat flera projekt under året där vi
inte haft möjlighet att hitta fortsatta finansieringsmöjligheter.

UTVECKLINGSARBETE MED VÅR PERSONAL
Under året har vi arbetat med en intern mångfaldsutbildning där vi utifrån våra erfarenheter
med projektet Sumak också ville se vår egen
organisation och våra normer och värderingar.
I detta arbete har vi anlitat en konsult från
Mångfaldsbyrån som genomfört vårt gemensamma arbete på våra personaldagar.
Vi har också varit på olika studiebesök för att
lära oss mer som t ex Yallatrappan, en fantastisk verksamhet i vårt närområde. Men också
ett studiebesök hos Arken i Köpenhamn för
våra pedagoger. Ett inspirationsbesök som
förhoppningsvis kan leda till nya samarbeten.
Vi har genomfört pedagogforum där samtliga
pedagoger träffas och lägger upp olika former
av kompetensutbildning som man har behov
av.
Som tematik för vårens pedagogforum hade
vi reflektion. Reflektion som metod, nyttan och
användandet av reflektion. Som en kick off till
vårt skapandeskola arbete gavs en föreläsning av Ulla Wiklund som pratade mycket om
vikten av reflektion. Vi hade även Kristel Nilsson, utbildningsledare på Kulturcentrum Skåne
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som höll en föreläsning i just ämnet reflektion.
Några av Drömmarnas hus pedagoger presenterade för övriga pedagoger i ”huset” vid
ett annat pedagogforum reflektionsövningar
hämtade ur ”Artists in Creative Education”.
Övningar som inhämtats ur ett EU projekt där
kulturarbetare från olika länder i Europa samlat
sina erfarenheter vad det gäller konstnärligt
arbete i skolan. Som uppföljning träffades
pedagogerna igen för att se hur man kunde
integrera reflektion i ännu högre grad i verksamheten.
Under hösten har vi arbetat utifrån det vi själva
som pedagoger möter när vi är ute och jobbar
med barn och unga. I vårt arbete som pedagoger möter vi många barn och unga med
”tunga ryggsäckar”. Vi lär känna barnen som vi
jobbar med under en längre tid och får därmed också förtroenden. Ibland är det komplicerade situationer och man blir ofta frustrerad
över att man inte kan hjälpa mer. Hur hanterar
man all den information man får från de unga?
Vår personal fick också möjligheten att delta
vid Skånes dansteaters seminarium ”Tillgänglighet till scenkonsten – Vem får ta plats på
scen?” Ett seminarium som handlade om vilka
kroppar får ta plats på scen? Och varför är det
viktigt att diskutera? Vem ser vi representerade
på scenen? Vems historier tillåts höras och
vilka kroppar får synas? Hur verkar vi för en
framtid inom scenkonst där en mångfald av
aktörer får plats och syns? Samtalet leddes
av Caroline Bowditch, koreograf och dansare
baserad i Skottland. Synnerligen intressant och
givande seminarium.

VÅRT MILJÖARBETE
För oss handlar det om att ta ställning, att
främja en bra framtid för våra efterkommande.
Vi kan alla bidra var och en på sitt sätt. Vi har
valt att jobba med medvetna miljöval i allt vi
gör, från den verksamhet vi genomför till inköp
av såväl varor som tjänster. Vi ger vår personal
möjligheten att cykla till möten i stället för att
ta bil eller buss. Vi sopsorterar allt från matrester till batterier etc. etc. Vi har tagit fram en miljöpolicy som alla som jobbar på Drömmarnas
hus ska följa i sitt arbete. Vi försöker att alltid

välja ekologiska och kravmärkta produkter i de
varor vi köper in. Vi hoppas och tror att vi gör
skillnad även i detta, för en bättre och mer hållbar framtid för allas våra barn och barnbarn.

SYNAS OCH SPRIDA
VÅR VERKSAMHET
Vi har detta året lanserat en ny hemsida och
även ett nytt nyhetsbrev. Vårt nyhetsbrev
skickas ut 10 ggr per år och till ca 5 000
prenumeranter. Via vår Facebook kan vi se
att antalet som gillar oss ökat markant under
året. Vi sprider också filmklipp, filmer mm. via
Youtube. Andra kanaler är exempelvis Barnens
Bästa Biennal som gav ut en tidning i 14 000
exemplar där Drömmarnas hus fanns med. Vi
försöker ständigt hitta kanaler för spridning av
vårt arbete och arbetar medvetet med detta.

VÅRA GÄSTER
Till och från får vi förfrågningar från olika håll
om att man vill förlägga ett eget arrangemang
eller möte hos oss – bara för att man vill vara
i våra fina lokaler, för att mötet handlar om
Rosengård, för att bjuda mötesdeltagarna till
Rosengård, för att man känner oss i Drömmarnas hus eller för att…
Ja, anledningarna varierar men roligt är det
att vi kan möjliggöra intressanta mötesmiljöer
för de olika arrangörerna. Under året har vi
t ex haft besök av Nordiska ministerrådet,
konferensen Connecting Children with Nature,
Integrationsminister Erik Ullenhag, Malmö
miljöförvaltning m fl.

STUDIEBESÖK

diebesök men från väldigt varierande intresseområden och man kommer från både när och
fjärran, d v s både från hela Sverige och från
våra grannländer.
Det är olika kommunala förvaltningar, det är
grupper med högskolestudenter, personalgrupper från olika kulturorganisationer, bostadsföretag, politiska grupper m.fl. – alla med
olika ingångar och intressen för sitt besök.

VÅRA LOKALER OCH UTEMILJÖ
Den siste september 2013 gick en era i graven, då lämnade vi vårt utbildningskök. Vi har
under 17 år hyrt utbildningsköket av Stadsfastigheter och drivit en mängd olika utbildningar
där köket och maten varit verktygen i utbildningarna. Många är de vuxna och ungdomar
som genomströmmat köket i olika utbildningar
och för många av dem har det inneburit att
man kommit vidare och faktiskt fått ett arbete.
Alla minns ni väl nu senast när vi arbetade
med Sumakprojektet, en mångfaldsutbildning
för personal på PwC, NCC och Västra innerstadens omsorgspersonal, som också till viss del
tog plats i vårt kök.
Vi har inte längre möjlighet att finansiera och
därmed behålla köket. Det vi nu hoppas på är
att det snart kommer in en ny hyresgäst så att
detta kök återigen kan sjuda av liv, rörelse och
underbara dofter!
I oktober 2013 möttes vi av en fruktansvärd
syn när vi kom till vår trädgård. Någon hade
slagit sönder delar av vårt fina utekök, ett
utekök som under sommaren och senhösten
använts av många boende för grillning och
gemensam matlagning. Men vi har nu lyckats att få in en finansiär som hjälper oss med
uppbyggnaden av uteköket. Så under sommaren eller tidig höst 2014 kommer det åter
att kunna användas för utbildning och annan
härlig samvaro.

Hedrande och roligt är att det är så många
som vill komma på studiebesök till Drömmarnas hus för att få veta mer om oss, få tips och
inspiration.
Det är i huvudsak vuxna som kommer på stu33
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TACK!

Finansiärer 2013

Året som gått har inneburit många fina samarbeten för Drömmarnas hus vilket i sin tur
har gett unga människor nya kontakter. Vi har
kunnat erbjuda spännande, fina arenor för de
unga i våra samarbeten med olika organisationer runt om i Skåne. Våra metoder att arbeta
med kultur och natur har utvecklats och
synliggjorts i många olika sammanhang. Vi
är glada för alla de som vi möter som öppnar
sina dörrar, de som kommer till oss och som
hjälper till att vidga ungas nätverk av vuxna
förebilder och som vill medverka till att barn
och ungdomar får ta plats. Ett innerligt stort
varmt tack till alla ni som vi fått möjlighet att
samarbeta med under året. Ett stort tack vill
vi också rikta till våra finansiärer, utan er tro på
vår verksamhet hade inget av detta ni läser
varit möjligt. Varje liten del bidrar till helheten
och det är på så sätt vi kan verka optimalt med
vårt uppdrag: att se till att unga får tillgång till
kultur, natur och alternativa lärformer. Vi vill
också framföra en stor eloge till vår fantastiska
kompetenta och härliga personal som under
året gett så mycket av sig själv och sett till att
så många unga runt om i Skåne fått uppleva
och delta i vår verksamhet.

Allmänna Arvsfonden
Malmö Stad
Region Skåne
Programmet för livslångt lärande
Kulturrådet
Malmö Förskönings- och Planteringsförening
Stiftelsen Prins Gustaf Adolf och Prinsessan
Sibyllas Minnesfond
Stiftelsen Skånska Landskap
Europeiska Socialfonden
Rädda Barnen
Delegationen för hållbara städer
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TACK TILL VÅRA FINANSIÄRER
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