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Välkommen  
till Eldorado!

Vi finns på Dalheimers hus.

Aktiviteterna är gratis. 

Du kan köpa mat och dryck  
i restaurangen. 
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Du måste boka plats till vissa aktiviteter. 

Du bokar plats i kalendariet på vår 
hemsida: www.goteborg.se/eldorado

Våra aktiviteter

Boka plats

Öppet hus

Kom med ut

Musikkafé

Fritidsmusik



4

Du kan komma till Eldorado och vara i våra 
aktivitets- och sinnesrum. 

Du kan vara med på musiksamling.  
Du kan lyssna, sjunga och spela. 

Gläntan 

Eldrummet

Våra aktivitets- och sinnesrum

Öppet hus
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Luftrummet

Jordrummet

Musikrummet

Göteborgs Stad följer aktivt händelseutvecklingen av 
coronaviruset Covid-19 och följer Folkhälsomyndighetens  
rekommendationer. Höstens aktiviteter kan därför bli  
inställda. För aktuell information om våra aktiviteter, håll 
utkik på hemsidan: www.goteborg.se/eldorado.  

Höstens aktiviteter är preliminära 
på grund av coronaviruset
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Klockan 9–15  
Terminsstart 1 september.

Öppen tisdag

För dig som bor i Göteborg, 
har omfattande svårigheter 
i din kommunikation och 
uppfattas ha en svår intellektuell 
funktionsnedsättning.

Musiksamling:  
Klockan 10.20–11 
Klockan 13.20–14

Öppet hus 
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Klockan 10–15 
Terminsstart 5 september. 

Öppen lördag

Musiksamling:  
Klockan 13.30–14.10 

För alla med funktionsnedsättning.

Öppet hus 
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Du kan vara med på en aktivitet.  
Du kan spela musik tillsammans 
med oss.  
 

Klockan 10–12  
  
 

Datum 
Torsdag 27 augusti 
Torsdag 10 september 
Torsdag 24 september 
 

Du måste boka plats i kalendariet 
på Eldorados hemsida:  
www.goteborg.se/eldorado 
 

Kom med ut

För alla med funktionsnedsättning.
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Klockan 17.30–18.30   
  
 

Fritidsmusik

Datum 
Onsdag 23 september 
Onsdag 21 oktober 
Onsdag 18 november 
Onsdag 16 december 

Du kan lyssna och sjunga.  
Du kan spela musik tillsammans 
med oss.  
 

Du måste boka plats i kalendariet 
på Eldorados hemsida:  
www.goteborg.se/eldorado 
 

För alla med funktionsnedsättning.
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Du kan lyssna på musik, dansa, 
träffa vänner och fika.  
 

Plats: Dalheimerssalen 
 

Varannan onsdag.  
Terminsstart 2 september.  

Klockan 18–20  
Du kan gå in klockan 17.40.  
Bandet spelar klockan 18.30–19.30. 

Du måste boka plats i kalendariet 
på Eldorados hemsida:  
www.goteborg.se/eldorado 
 

Musikkafé
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Välkommen till en kväll med klös.  
Det blir ösig synthmusik och lekfull 
show när Lille katt framför kända 
poplåtar på sitt eget, härliga sätt. 
 
Onsdag 2 september 

Lille katt

Välkommen till en kväll med folk-
parkskänsla. Dansanta och med- 
ryckande tongångar till kända låtar 
när Folkparksorkestern bjuder upp 
till en svängom. 
 
Onsdag 16 september 

Folkparksorkestern
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Det blir rockiga gitarrer och häftig 
scenshow när punkbandet Cherokee 
Death Cats för första gången ställer 
sig på Eldorados scen.  
 
Onsdag 30 september   

Cherokee Death Cats

Välkommen till en kväll med 
körsång! Masthuggets popkör  
fyller Eldorados musikkafé med 
glädje och värme. 
 
Onsdag 14 oktober 

Masthuggets popkör
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Karnevalstämning med samba- 
rytmer när Georgette med vänner  
intar Eldorados musikkafé och  
bjuder upp hela lokalen till dans.  
 
Onsdag 28 oktober 

Georgette med vänner

Eldorado uppmärksammar musik- 
terapins dag och bjuder in till en  
interaktiv musikkväll där du som  
besökare får vara med och spela. 
 
Onsdag 11 november

Interaktiv musikkväll
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Dags för fest! Det blir musik, dans 
och partylekar. Publiken får vara 
med! Det finns nästan inga regler – 
bara att vi ska ha det kul  
tillsammans. 
 
Onsdag 25 november 

(P)ARTY

Välkommen till sista musikkaféet för 
i år! Det blir luciatåg, teckensång 
och dans till julmusik med Eldorados 
eget band. 
 
Onsdag 9 december

Eldorado All Stars
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Eldorado, Dalheimers Hus 
Box 6131 
400 60 Göteborg 
Telefon: 031–367 94 20

Välkommen till Eldorado 
Eldorado är ett centrum för aktivitet, kunskap och kultur för personer med 
svår intellektuell funktionsnedsättning samt deras anhöriga och personal.  
Du kan besöka våra aktivitets- och sinnesrum, delta i kultur- och fritids- 
aktiviteter, umgås i Eldorados miljöer och ta en fika i kaféet på Dalheimers 
hus. Som anhörig eller personal kan du ta del av våra utbildningar, få hand-
ledning eller komma på studiebesök. 
 
Dalheimers hus 
Eldorado finns i Dalheimers hus som är ett hus för alla. Lokalerna är  
anpassade för personer med olika former av funktionsnedsättning. Här finns 
gym, bad, kultur, konferens, restaurang, daglig verksamhet och korttids-
boende. Dalheimers hus är även ett hus för funktionshinderrörelsen. Flera 
föreningar har kontor och verksamhet i huset.  
 
För att våra lokaler ska vara tillgängliga för alla, ber vi dig att undvika  
parfymer och andra starka dofter. Tänk också på att nötförbud gäller i  
Dalheimers hus.  
 
Vill du veta mer? 
Du hittar mer information om Eldorados aktiviteter på hemsidan: 
www.goteborg.se/eldorado. Följ oss gärna på facebook för att hålla dig  
uppdaterad om vad som är på gång! 
 
Besöksadress 
Dalheimers hus 
Slottsskogsgatan 12 
414 53 Göteborg 


