
 

PRISLISTA 
Föreläsningar, workshops och talargåvor 
Under STPLNs sneda tak finns flera kompetenta workshopledare och 
föreläsare, som kan ge er kreativa och inspirerande stunder som ett 

komplement till er konferens. 
 
 

FÖRELÄSNINGAR 

 
 
STPLN – BOTTOM UP DESIGN  

 

En föreläsning om hur användargenererad innovation och 
burkar-design fungerar i praktiken. Med utgångspunkten i hur 
den gamla stapelbädden förvandlades till ett innovationscentrum 
för hantverk, design, konst och teknik.  
 
Vad skateboard har med saken att göra och varför det ofta är 
bättre att förbereda sig än att planera. Att lära ut utan lärare och 
varför det är en så bra affärsmodell att ge bort saker gratis. 
 
30 - 45 minuter efter önskemål och kan kombineras med en 
rundtur i huset. 

 

STUDIEBESÖK med "The STPLN story" 

 1000 kr 

Berättelsen om hur den sista stapelbädden på Kockums gamla 
varv blev en uppskjutningsramp för kreativa projekt, en hubb för 
experiment och entreprenörskap och tummelplats för idéer och 
tankar. 
 
Vi kan skräddarsy ditt studiebesök som tar cirka 2 timmar, men 
oftast börjar vi med berättelsen om huset och fortsätter med en 
tur i verkstäderna. Kaffe och te serveras om ni vill. 
 

  
1500 kr för 
grupper under 
20 personer 

 



 

WORKSHOPS – återSKAPA 
 

återSKAPA är ett centrum för kreativt återbruk, design och utbildning i Malmö, som arbetar 
med lekfulla skapadeprocesser för att låsa upp kreativitet, stärka självkänsla, och öka 

miljömedvetenheten hos stora som små. 
 

Av spill skräddarsyr återSKAPA kreativa produkter, event och workshops för en hållbar 
framtid. 

 

 
 
KREATIV STAFETT 

Skapa fritt tillsammans handledda av återSKAPAs grundare Carin 
Hernqvist 30 min. 

 

 50kr/person + 
500kr 
handledare 

SKRÄDDARSYDD WORKSHOP  

återSKAPA erbjuder kreativa, lustfyllda och prestigelösa 
workshops för företag och organisationer. Genom att skapa fritt 
med oväntade material kan vi skapa förutsättningar för nya 
kreativa lösningar!  

Upplägg och tema skräddarsys enligt era önskemål. återSKAPA 
har lång erfarenhet av att utforma workshops med syfte att 
visualisera processer, arbeta med företagskultur eller ge metoder 
for idégenerering.  

 

 

 1500 kr i 
startavgift och 
därefter 200-
350kr/ person 
beroende på 
gruppstorlek 
och längd 
 

 
 
 
 
 
  

  

http://www.aterskapamalmo.se/


 

KREATIVA KIT, NAMNSKYLTAR OCH TALARGÅVOR  
 

 
 
 
TAKE A BREAK - 5 MIN TO RELOAD AND RECREATE 

Pausa och ladda om med återSKAPAs taktila kreativitet –Roligt, 
enkelt och utmanande för alla! Finns som Kreativa kit eller Kreativa 
dessert på bricka. Vid köp av 30 kit/bricka ingår en bok. 

 

 50kr/st 

OM KREATIVITET 

återSKAPAs egna bok om kreativa processer med handledning till 
övningar för idéprocesser och ett prova på kit. 

 

 150kr 

NAMNSKYLTAR 

återSKAPAs hållbara namnskyltar i återanvänd röd kartong. 
Skräddarsydda efter dina önskemål. Minimiantal 20 st. 

 

 25-45kr/st 

PENNFACK/NECESSÄR   

Handsydd med återSKAPAs material. Passar perfekt som 
talargåva eller give away. 

 

 180kr 

SPILLBLOMMA  

Kreativ och vacker blomma handgjord med återSKAPAs material. 
Passar som talargåva eller give away. 

 

 90kr 

PILL MED SPILL FRÅN VARVSTADEN 

Få en härlig känsla i rummet och något att pilla med i pauserna 
med återSKAPAs gröna vagn. Bygg med magneter och gamla 
delar från Västra hamnens Varvstad.  

 180kr 

 


