”Scenialt” - Nu släpps boken om arbetet med Pralinteatern i
Botkyrka
Pralinteatern är namnet på den teaterverksamhet som bedrivs hos Hallunda dagliga verksamhet för personer med intellektuell
funktionsnedsättning i Botkyrka kommun. Med stöd av pengar från Allmänna Arvsfonden är nu ett 3-årigt projekt i hamn och boken
”Scenialt – metodfrågor i arbetet med scenkonst och personer med utvecklingsstörning” kommer ut på PaperTalk förlag.
Samtidigt med teaterverksamheten påbörjades även tillverkning av chokladpraliner. Namnet var givet och ”Pralinteatern” född. Att
få uttrycka sig på scen och framträda inför publik har blivit ett uppskattat inslag i den dagliga verksamheten i Hallunda
- Det här ligger i tiden, säger Inger Erikson, chef för Hallunda dagliga verksamhet och den person som drivit projektet ”Scenialt”.
Intresset från samhället för de här frågorna har ökat markant de senaste åren. Det är en växande verksamhet som fått allt större
uppmärksamhet.
”Scenialt” är en antologi där huvudavsnittet är skrivet av Jens Ineland och Lennart Sauer, lärare och forskare vid Umeå universitet.
Andra delar är skrivna av teaterledare från Hallunda dagliga verksamhet. Förordet är bland annat skrivet av Anders Åbom,
medarbetare från Glada Hudik-teater.
Parallellt med boken lanseras även webbportalen med samma namn, Scenialt.se, en mötesplats för konstnärligt arbete för
personer med intellektuell funktionsnedsättning. Webbportalen vill vara ett forum för samtal och diskussioner om scenkonst och är
ett samarbete mellan Botkyrka Kommun och FUB Botkyrka Salem med stöd av Allmänna Arvsfonden.
Tisdagen den 4 juni klockan 17-20 är det boksläpp för ”Scenialt” under festliga former på Café Anna Giertz i Hågelbyparken.
Pressen är välkommen att delta.
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Vid övriga frågor, vänligen kontakta Hediye Güzel, PR/pressansvarig
Telefon: 08-530 624 92
Sms: 0727-117580
Mail: hediye.guzel@botkyrka.se
Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 86 100 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv
och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.
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