
HELLO CREATIVE 
För alla människor som vill utveckla & uttrycka sin kreativitet! 

 
Upptäck kraften med Dramapedagogik 

Hello Creative är en verksamhet, innehållande olika koncept med utgångspunkt och hjärta i att vi Alla – 
stora som små – behöver få möjlighet att ta del av vår kreativa potential. Med hjälp av olika uttryck och 

verktyg, erbjuds workshops, projekt och kurser, där vi själva och allt runt omkring oss, blir vår inspiration. 
Vikten ligger i att få berätta, gestalta, improvisera, skapa och leka i livet. 

I en process utan prestation, så ett frö till utveckling och värmande glädje. 
Hello Creative verkar och samarbetar över hela landet! 

 
HELLO CREATIVE GÅR UTOMHUS! 

- Låt naturen blir vår kuliss, himlen vårt tak och fågelkvitter vår musik - 
 
CREATIVE YogaPlay – Fantasifull Sagoyoga! 
En workshop med Saga, Rörelse & Avslappning 
Vi letar efter skatten vid regnbågens slut, möter vänner längs 
vägen, gör yogainspirerande rörelser, andningsövningar och får 
möjlighet att ta det lugnt med hjälp av vägledd avslappning. 
En workshop för lekfullhet, kroppskontakt och välmående. 
Ålder: från 5år och F-3 (25st mattor finns att låna) 
 
 
CREATIVE Play – Intryck & Uttryck! 
Temaworkshop med kroppen som uttrycksmedel 
Vi testar olika teaterlekar, improvisationer och dramaövningar 
för fantasi och samarbete. Utifrån valt tema, så som exempelvis 
Identitet, Orättvisa/Rättvisa, Vänskap, Framtidsdrömmar eller 
Historiens Avtryck, skapar vi bland annat minipjäser i grupp. 
En workshop med fokus på en utforskande process, där 
elevernas intryck får ge uttryck, mötas och inspireras. 
Ålder: F-3, 4-6 och 7-9, samt Gymnasiet 
 
 
CREATIVE ArtPlay – Den Offentliga Konsten får Liv!  
En workshop med teaterlek och berättande som verktyg 
Finns det Offentlig Konst nära din skola? Konstverk och Statyer, 
som man kanske annars bara går förbi? Den Offentliga Konsten 
blir vår inspiration in till fantasi-och idérikedom. Vad väcker 
konsten inom oss? Vilka känslor och berättelser finns? Vi blir 
”KonstSpanare” som gestaltar och skapar sagor utifrån det vi 
ser. En konstanalys som får liv – utifrån elevernas perspektiv! 
Ålder: från 5år, F-3 och 4-6 
 
 

Pris: halvklass, 45 min: 2750kr / Helklass, 60 min: 3500kr / 75 min: 4000kr / 90 min: 4500kr 
Kostnad, antal elever och tid på workshop kan diskuteras utefter skolans budgetering. 
Workshopen kan hållas vid grönområde, fotbollsplan, skolgård eller närliggande park. 

Alternativt Idrottssal vid regn. 



 
Erica Löfgren är en frilansande skådespelerska, 
teaterpedagog, regissör, yogainstruktör och inspiratör 
med flera års erfarenhet i branschen. 
 
Hon fokuserar på att ge unga och vuxna en möjlighet att 
utveckla sin fantasi, improvisera, växa i sin identitet, 
samarbeta, lyssna och bli sedda. För fritid, skola, 
organisationer, institutioner och företag. Erica ingår även i 
samarbeten där olikheter och konstformer får mötas och 
inspirera varandra. 
 
Med humor, värme och glädje vill hon att alla ska få 
utvecklas i sitt kreativa rum och personliga utveckling, 
utefter sina egna förutsättningar och intresse.  
 
 

 
 
 
Hjärtligt Välkommen för vidare info, frågor och bokningar! 
Hemsida: www.hellocreative.se/skola    www.kulan.stockholm.se 
E-post: contact@hellocreative.se 
Tel.nr: 0705-628427 
 
Följ gärna Hello Creative på Instagram och Facebook! 
 
 
 
"Fantasi är viktigare än kunskap. För kunskap är begränsad till allt vi vet och kan förstå, 
medan fantasi omger hela världen och allt som någonsin kommer att vetas eller förstås." 

- Albert Einstein - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Be creative! Be unique! Be You! 


