ARENA
SATELLITEN

ETT HUS
FYLLT AV
MÖJLIGHETER

MUSIK, KULTUR OCH SPORT
UNDER SAMMA TAK
Arena Satelliten består av Ungdomens Hus, Daglig verksamhet, två
sporthallar och en restaurang.
Här pågår olika ungdomsprojekt, kulturevenemang, elitseriematcher,
träningar, föreläsningar, konferenser och mycket annat.
Ungdomsverksamheten förändras hela tiden beroende på vilka ungdomar som för närvarande nyttjar huset. Det som är centralt är att
verksamheten bygger på ungdomarnas aktiva medverkan. Tanken är
att alla vilda idéer ska kunna genomföras. Det gäller bara att hitta rätt
sätt för just den idén. Vi gör festivaler, ungdomsfester, cosplay-event,
LAN, mässor, rockkvällar, grafittistickningskvällar, ljud-ljuskurser, musikaler, stödgalor, musikhjälpen, fotokurser, konstvernissager, kurser
i eventsäkerhet och mycket, mycket mer. Det är bara fantasin som
sätter gränser.
Vårt uppdrag kan sammanfattas i:
”…att stimulera till och stödja aktiviteter som bygger på och förutsätter
ungdomars aktiva engagemang och ansvarstagande.”
- Citat från KEKS-nätverket -

Allfarvägen 4, Sollentuna | 08-579 228 94
www.arenasatelliten.se

#sthlmshetasteungdomshus

vår värdegrund
Vår bärande tanke och övertygelse är
att delaktighet och engagemang föds
när individen upplever egenmakt.
Att ge ansvar och förtroenden och att
lyfta allas inneboende resurser ser
vi som en ständigt pågående kreativ
process.
Vi ser ungdomarna som samhällets
största resurs. Vi tror på att dialog
och möten, där gemensamma
intressen står i fokus, kan bli plattformar som ökar integrationen och
ökar förståelsen för olikheter.
Vi är inte rädd för att placera förtroenden
i de ungas händer. När andra dömer och
stigmatiserar går vi ett steg längre.
Vi vågar tro på ungdomarna och vi
vågar gå ett steg längre.

Projektkontoret
Bankomaten
Har du en vild idé som du drömmer om att genomföra? Kan
det vara ett esport-event, en fotbollsturnering, en fotoutställning, en musiktävling eller något helt annat galet? Då är det
bara att komma hit och presentera din idé!
Bankomaten förverkligar drömmar och idéer.
Här kan du ansöka om resurser som till exempel lokaler, personal, utrustning och annat. Du kan söka för alla tänkbara
projekt och event. Ju fler ungdomar det gynnar, desto större
chans att din ansökan beviljas.
På måndagar & tisdagar är Projektkontoret öppet. Då kan du
komma förbi oss och presentera din idé för personal som tar
sig tid att berätta om möjligheterna som finns hos oss att genomföra den.
Ta din dröm ur Bankomaten hos oss!

Hör gärna av dig till mig om du vill veta mer!

TONY WESETH
tony.weseth@sollentuna.se
073-915 21 94

M-line STUDIOS
Längs med pendeltågslinjen mot Märsta ligger två av norrorts
bästa studios M-Line 1 & 2. Här kan du hitta inspiration och
drivkraft till din musik.
M-Line studios har professionell utrustning med produktionoch inspelningsmöjligheter. M-Line 1 är också utrustat med
ett sångbås. I studion använder vi programmen Logic och FL
studio.
Vill man ha tillgång till våra studios krävs ett studiokörkort
som kostar 200kr per år. När du gått kursen kan du boka studion själv.
Du bokar en tid med personal för en studioutbildning.

Hör gärna av dig till mig om du vill veta mer!

RINALDO VALENCIA ANTIQUERA
rinaldo.valencia.antiquera@sollentuna.se
070-046 53 36

DJ-STUDION
Älskar du musik och vill dela med dig av dina favoritlåtar till
folk som gärna dansar loss till dom och vill bli Dj? Då har du
möjlighet att efter en liten introduktionskurs att repa i vår
DJ-studio.
Vår DJ-studio är en fullt utrustad studio i toppklass. Här erbjuder vi DJ-kurser och utrustning som har klubbstandard bestående av två stycken Pioneer CDJ 2000 Nexus-spelare och
en Pioneer DJM 800-mixer.
För att använda studion behöver du ta ett körkort genom en
introduktionskurs där vi går igenom utrustningen och hur den
fungerar. Körkortet kostar 200kr per år.

Hör gärna av dig till mig om du vill veta mer!

RINALDO VALENCIA ANTIQUERA
rinaldo.valencia.antiquera@sollentuna.se
070-046 53 36

PODCAST-STUDION
- SPREAD THE WORD!
Med hjälp av din röst, kanske några polare och ett ämne som
kan tilltala många lyssnare så kan du göra din egen Podcast.
Podcast är ett enkel och smidigt sätt att nå ut med det du vill
förmedla utan några som helst förutsättningar.
Du kanske vill snacka om din favoritartist, matlagning, varför
man ska dansa balett eller kanske bara om livet och alla dess
frågor helt enkelt.
Våran podcaststudio är utrustad med det du behöver för att
köra igång! Ta chansen att boka in en liten genomgång för studion så är körkortet ditt för endast 200kr per läsår. Du bokar
tid via vårt bokningssystem på arenasatelliten.se
Sprid ordet!

Hör gärna av dig till mig om du vill veta mer!

RINALDO VALENCIA ANTIQUERA
rinaldo.valencia.antiquera@sollentuna.se
070-046 53 36

SPELAR NI I ETT BAND OCH BEHÖVER REPLOKAL?
På Arena Satelliten finns två fräscha replokaler för att skapa
musik i. Lokalerna är utrustade med trummor, basförstärkare,
gitarrförstärkare och PA med mickar.
I anknytning till replokalerna finns också studion Blast Chamber. Studion är utrustad för inspelning av samtliga instrument
och även kopplad till en av våra replokaler för enklare liveinspelningar.
Reptiderna är från kl.8 på morgonen till kl.22 på kvällarna, lördagar till kl.19.30. I mån av lediga tider finns det alltid möjlighet till mer reptider.
Att repa i Arena Satellitens replokaler kostar 500kr per månad
á 4 tim per vecka.

Hör gärna av dig till mig om du vill veta mer!

IAN BRUNNBERG
ian.brunnberg@sollentuna.se
073-915 17 66

dansstudion ljusgården
Vill du dansa själv eller är med i en dansgrupp så har vi Dansstudion Ljusgården som är bokningsbar.
Studions golvyta är ca 71 kvm med ett dämpande golv i trä,
sedan finns en liten scen som är ca 13 kvm och 0,4m hög samt
en stor spegelvägg efter ena långsidan. Vi har även en fast ljudanläggning som levererar ett bra ljud.
För att boka egna tider i dansstudion behöver du gå en introduktionskurs i hur musikanläggningen fungerar.
Det går även bra att använda studion till exempelvis yoga eller
annan träning. Lokalen används även ibland till föreläsningar
och konferenser.

Hör gärna av dig till mig om du vill veta mer!

IAN BRUNNBERG
ian.brunnberg@sollentuna.se
073-915 17 66

Foto/film-studion
Hela dagarna använder vi ögonen och ser saker vi skulle göra
allt för att minnas eller kunna dela med sig av.
Mer än någonsin är det vanligare att vi fotar eller filmar med
hjälp av våra mobiler i medier som Snapchat och Instagram.
En bild kan säga mer än 1000 ord. Vi tolkar det vi ser på så
många olika vis och det är ett spännade sätt att uttrycka sig
på.
Känner du att din mobil inte kan ge dig allt du vill få ut av en
bild så har vi de rätta verktygen för dig. Hos oss finns en foto/
film-studio utrustad med marknadens främsta redigeringsprogram, systemkameror, filmkameror, fotoskrivare med
mera. Studion är till för alla som har hungern att ge sig ut i
bildens värld.
Studion innehåller även program för att jobba med grafisk
design i form av affischer, websidor, tidningar med mera.

Hör gärna av dig till mig om du vill veta mer!

RINALDO VALENCIA
rinaldo.valencia.antiquera@sollentuna.se
070-046 53 36

rekvisita-verkstan
I rekvisitaverkstan tillverkas mycket av det som används på
olika evenemang. Allt från skyltar, klä om möbler, tillverka lådor, sy gardiner - det kan vara vad som helst som!
I verkstan kan du få utlopp för känslor, tankar och ideér på material som papper, canvas, tyg med mera. Inom konstens värld
finns inga gränser.
Varje måndag och tisdagkväll är verkstan tillgänglig för drop
in. Har du en grupp eller ett projekt kan du även boka den på
andra tider. Till exempel så brukar NT-showen måla alla sina
overaller här på andra tider.
Har du andra idéer så prata med oss!

Hör gärna av dig till mig om du vill veta mer!

ANUTOSHA LUNDGREN
anutosha.lundgren@sollentuna.se
073-915 16 39

DR O P I N PÅ A RE
Lev din dröm!
MÅNDAGAR | 16.00 - 21.00

Drömmer du om ett projekt du vill förverkliga? Har du
en vild idé som du vill genomföra för andra ungdomar
i kommunen? Projektkontoret Bankomaten håller öppet. Droppa in och diskutera dina idéer med personalen.
Eller vill du kanske bara diskutera samhället idag, delta i debatter, lyssna på föreläsningar eller på andra
sätt påverka? På måndagar har Sollentuna Ungdomsråd möten och vill du träffa dom kan du komma hit och
knacka på hos dom.
Eller droppa in och ta en kopp te/kaffe med oss och
prata en stund.

Rekvisita & Design
TISDAGAR | 16.00 - 21.00

På tisdagkvällar är Rekvisitaverkstan öppen. Här har
kan tillverka rekvisita, bygga saker, tillverka smycken,
sy, syssla med textiltryck eller göra allt du behöver till
ditt projekt.
Foto/film-studion och podcaststudion är öppna för
drop-in om du vill bekanta dig med dem.
Projektkontoret Bankomaten håller öppet. Droppa in
och diskutera dina idéer med personalen.
Eller droppa in och ta en kopp te/kaffe med oss och
prata en stund.

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER FÖR MER INFO OM KOMMANDE AKTVITETER!

E N A SATE L L ITEN
TEATER SATELLITEN
ONSDAGAR | 16.00 - 21.00

MUSIK & DANS
TORSDAG |16.00 - 21.00

På onsdagkvällar repar Teater Satelliten.

På torsdagarna står musik och dans i fokus.

I ensemblen finns ungdomar och deltagare från Teater
Satellitens dagliga verksamhet.

Öppen replokal - du kan droppa in och vara med och
spela och sjunga med dom finns i replokjalen.

Teatern sätter först och främst upp musikaler.

M-Line studios har drop in och du kan testa på utrustningen.

Är du intresserad så kontakta någon av personalen på
Teater Satelliten.

Podstudion är också öppen för drop-in. Om det finns
lediga tider i dansstudion Ljusgården är även den öppen för drop-in.
Eller droppa in och ta en kopp te/kaffe med oss och
prata en stund.

VI FINNS PÅ INSTAGRAM, FACEBOOK, TWITTER & SNAPCHAT SOM ARENA SATELLITEN

teater satelliten
Teater Satelliten utgår från deltagarnas engagemang och vilja
att uttrycka sig med teaterscenen som utgångspunkt.
Vi arbetar främst i projektform där varje deltagare är med och
påverkar och bestämmer om till exempel vilka projekt, ämnen
eller föreställningar som gruppen ska arbeta med.
Teater innehåller många konstnärliga uttryck för berättande
som text och gestaltning, ljud och ljus, kostym och scenografi.
Vi verkar för samarbete och utbyte med andra verksamheter
både i och utanför Arena Satelliten.
Vi har en egen loge/mötesrum/kontorsplats och utgår från
scenen i Klubben för vår verksamhet. Men det finns även andra möjliga scener och spelplatser för att tänja på teaterspråket med till exempel happenings, performance, dansteater och
musikaler.

Hör gärna av dig till mig om du vill veta mer!

LINDA MATTSSON KLEDZIK
linda.mattsson.kledzik@sollentuna.se
073-915 28 98

DV DAGLIGA VERKSAMHETEN
Teater Satellitens DV är en daglig verksamhet för dig som går
under LSS.
Hos oss arbetar vi framförallt med sång, dans, musik och teater och tillsammans med skådespelare från Teater Satellitens
ungdomsverksamhet arbetar vi under året fram en musikal.
Vi har jobbar med hög ambition och vi hjälper dig att nå din
fulla potential inom musik, sång eller dans.
Vi som jobbar tillsammans med Teater Satellitens ensemble,
är coacher som är utbildade inom varje genre.
Vi har anställd sångpedagog, teaterpedagog, danspedagog
och orkesterledare.
Kom och hälsa på och se hur vi jobbar!

Hör gärna av dig till mig om du vill veta mer!

LINDA MATTSSON KLEDZIK
linda.mattsson.kledzik@sollentuna.se
073-915 28 98

School´s out festival
Varje år vid skolavslutningarna arrangeras School’s Out Festival. School´s Out är en av Stockholms största ungdomsfestivaler för dig som är mellan 13-17 år. En kväll med en härlig
stämmning med fullt ös och fest!
Det är Producenterna som alltid är med och arrangerar och vår
utgångspunkt är att göra något som du aldrig upplevt tidigare.
Därför skapar vi tillsammans något unikt och vi försöker göra
varje fest speciell.
Vi har bland annat haft skumpartyn, stora artistbokningar och
några utav Stockholms bästa DJs i kombination med konfetti,
kolsyra, laser och andra fantastiska effekter.

Hör gärna av dig till mig om du vill veta mer!

TONY WESETH
tony.weseth@sollentuna.se
073-915 21 94

klubben och teknikcrewet
På Satelliten arrangeras massa olika spännande events året
om som till exempel rockkonserter, LAN, teater, fester, föreläsningar och mycket mer.
Klubben är en eventlokal i professionell standard som har
kapacitet för 360 personer stående eller ca 120 sittande.
Lokalen har en fast scen och en balkong över publikplats.
Ungdomsgruppen Teknikcrewet är en grupp som utbildas i
grundläggande ljud- och ljusteknik.
Nya grupper startas vid behov.

Hör gärna av dig till mig om du vill veta mer!

IAN BRUNNBERG
ian.brunnberg@sollentuna.se
073-915 17 66

UMV - UNGDOMAR MOT
VÅLD
UMV – Ungdomar Mot Våld är en ungdomsdriven grupp med
huvudfokus på evenemangssäkerhet.
Cirka en gång per år startar vi en ny grupp som får genomgå
en utbildning. I den ingår bland annat teoretisk eventsäkerhet,
arenateori, visitation, radiokommunikation, konflikthantering,
lag och rätt, första hjälpen, brandsäkerhet, säkerhetsplanering
och riskanalyser.
Vi samarbetar även med olika bevakningsföretag, polis, socialtjänst och olika arrangörer.
Vi deltar i olika event såsom Lanomania, We are Sthlm,
School´s Out Festival, Rockkvällar, mässor med mera.

Hör gärna av dig till mig om du vill veta mer!

STELLA ERIKSSON
stellaeriksson1@gmail.com
073-915 22 11

Producenterna
Producenterna är en ungdomsdriven grupp med huvudfokus
på evenemang.
Vi producerar egna evenamang som till exempel School´s Out
Festival eller så är vi delaktiga på andras evenemang. Det kan
vara allt mellan himmel och jord, från det lilla som FN-dagen
till det större, som e-sporteventet Lanomania.
Cirka en gång per år startar vi en ny grupp som får genomgå en
utbildning. I den ingår bland annat teoretisk eventsäkerhet, radiokommunikation, första hjälpen, brandsäkerhet, projektledning samt olika studiebesök på bland annat produktionsbolag.
Vi producerar School´s Out Festival, både sommar och vinterfesterna, deltar på We Are Sthlm, Lanomania, teaterföreställningar och en massa andra evenemang.

Hör gärna av dig till mig om du vill veta mer!

ANUTOSHA LUNDGREN
anutosha.lunbdgren@sollentuna.se
073-915 16 39

IDROTT
& SPORT
A-Hallen nyttjas framförallt av föreningsliv och skolor. Den är
hemmarena för Sollentuna Volleyboll där både herrar och damer spelar i elitserien. Här tränas även basket och innebandy.
A-hallen har plats för 500 åskådare och kan även användas till
andra publika arrangemang.
Hallen bokas via Kultur- och fritidskontoret.
B-hallen är specialanpassad för gymnastik med bland annat
höj- och sänkbar hoppgrop och nedsänkt trampolin. B-hallen
hyrs på heltid av Sollentunagymnasterna.
Eventuell uthyrning av hallen sköts av gymnasterna själva.
kansli@sollentunagymnasterna.se
08-35 45 01

Hör gärna av dig om du vill veta mer!

IDROTTSKONSULENT
bokning.idrott@sollentuna.se
08-579 215 80

SUR - SOLLENTUNA
UNGDOMSRÅD
Sollentuna ungdomsråd, SUR, är ett råd framtaget för att föra
ungdomars åsikter framåt i Sollentuna Kommun.
SUR har funnits i sin nuvarande form, som självständigt råd,
sedan Kommunfullmäktige klubbade igenom det den 26 mars
2006.
Surs huvuduppgift är att skapa en fungerande länk mellan
kommunens ungdomar och dess politiker.
De ordnar även olika arrangemang som till exempel Ungdomens dag, biokvällar och cv-verkstad.

Hör gärna av dig om du vill veta mer!

SOLLENTUNA UNGDOMSRÅD
info@sollentunaungdomsrad

INDRA
QUEER TRANS & TJEJJOUR
Indra Queer Trans & Tjejjour är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening som utifrån en feministisk värdegrund
arbetar för att minska ojämlikhet och maktskillnader i vårt
samhälle.
Vi stöttar och stärker unga tjejer och transpersoner som av
olika anledningar behöver någon att prata med, och vi arbetar
även preventivt genom att prata om våld, normer och makt
med ungdomar på skolor och fritidsgårdar.
Till vår frågelåda och i vår chatt- och mailjour kommer frågor
om allt från onani till sexuella övergrepp. Vi erbjuder inte professionella stödsamtal men vi kan vara den som lyssnar och
stöttar utan att döma, och vi kan hänvisa vidare om en person
behöver ytterligare hjälp.
Vi håller till i ungdomshuset Arena Satelliten i Sollentuna.
Mer info finns på www.indratjejjour.se

Hör gärna av dig om du vill veta mer!

INDRA TJEJJOUR
kontakt@indratjejjour.se
0735 77 49 51
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fått stöd från
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Club Play, ungdomsfester
Stickobrinn, graffittistickning
Lanomania, e-sport event
Sollentuna Rap-Bash
Teater ”En väg ut”
Ungdomens dag
Biokvällar
Skate-event
Underground against cancer
Parkour-event
Volontärresa till Afrika
School´s Out Festival
School´s Out Winter
The Peace Project
Team Chaos Lan
MultiCon
Fire Front Rock Night
Power of Talents
Element Live

Axplock av projekt som
fått stöd från
Projektkontoret

ARENA
SATELLITEN
Allfarvägen 4
Sollentuna
08-579 228 94
www.arenasatelliten.se
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Mirakelteatern - Historien
om den förlorade cirkusen
Oh Snap Sweden - fotoutställningar
UF-företag
Musikalen Last 5 years
Halloween-stickning
Musikalen De Dödsdömas
Friares Dans
EU-utbyten
Pre Summer Party
NT-showen
Mirakelteatern - En kyss
i hissen
Teater ”Drömtjuvarnas
rike”
Teater ”Johannes”

UNGDOMENS HUS / VERKSAMHETSUTVECKLARE /
BANKOMATEN / EVENT / STUDIEBESÖK
tony.weseth@sollentuna.se | 073-915 21 94

RINALDO VALENCIA ANTIQUERA

UNGDOMENS HUS / M-LINE / PODCAST / DJ / DANS
rinaldo.valencia.antiquera@sollentuna.se | 070-046 53 36

STELLA ERIKSSON

THE

TONY WESETH

UNGDOMENS HUS / PROJEKTLEDARE UMV-UNGDOMAR
MOT VÅLD
stellaeriksson1@gmail.com | 073-915 22 11

anutosha.lundgren@sollentuna.se | 073-915 16 39

HELÉN IVARSSON
ENHETSCHEF

helen.ivarsson@sollentuna.se | 073-915 14 67

CHRISTOPHER RASIMUS

TEATER SATELLITEN / TEATERPEDAGOG
christopher.rasimus@sollentuna.se | 073-915 27 85

HANNA STADELL MELLBIN

MARI FROM

TEATER SATELLITEN
mari.from@sollentuna.se | 073-915 23 73

TEAM

UNGDOMENS HUS / VERKSAMHETSANSVARIG
REKVISITA / PRODUCENTER

linda.mattsson.kledzik@sollentuna.se | 073-915 28 98

hanna.stadell.mellbin@sollentuna.se | 073-915 11 00

UNGDOMENS HUS / MUSIK / KLUBBEN / REPLOKALER
/ LJUD & LJUS

ANUTOSHA LUNDGREN

TEATER SATELLITEN / VERKSAMHETSANSVARIG

TEATER SATELLITEN /SÅNGPEDAGOG

IAN BRUNNBERG

ian.brunnberg@sollentuna.se | 073-915 17 66

LINDA MATTSON KLEDZIK

VI FINNS PÅ INSTAGRAM, FACEBOOK, TWITTER & SNAPCHAT SOM ARENA SATELLITEN

ARENAVÄRDAR

JANNE/ PATRYK / FRANK
felanmalan.satelliten@sollentuna.se | 08-579 228 94

