Snart är det dags!!!!! Och som vi har väntat!
Premiär för Bergslagsdansen
- ett färgsprakande fantasispel i genuin Bergslagsmiljö.
Manus/idé: Torbjörn Säfve

Ni är välkomna till Södra Hyttan, Hjulsjö i Hälleforskommun
Torsdag 31/7 kl 19.30 eller lördag 2/8 kl 19.30.
Kom och se föreställningen och prata med några av de som medverkar på scenen och
runtomkring. Om ni vill komma en annan dag/tid - så kan vi ordna det enligt
överenskommelse.
Bergslagsdansen är namnet på det första sommarspelet inom ramen för
Bergslagsspelen. Ni kommer att få se ett drömspel som både skildrar historien i bygden
och knyter an till nutid. Den bärande röda tråden i föreställningen är musiken och
dansen. Magi, ljus, trolska rytmer och spännande upplevelser väntar i denna ljumma
augustiskymning.
Spelperiod: 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 augusti 2014
Tid: kl 19.30
Plats: Södra Hyttan, Hjulsjö, Hällefors kommun.

Några ord från regissörerna: Vi har haft en rolig, spännande, stundtals hård och tuff
resa Och det är med värme och stolthet som vi idag kan för er presentera
Bergslagsdansen. Ge oss lite av er tid, vi har ambitionen att ge er roliga, oroliga och
sköna bilder. Vad är då Bergslagsdansen? Det är vad du gör det till. Säger ”Liffson” i
föreställningen.
Bergslagsdansen är en hyllning vår plats, till kreativiteten och modet att gå sin egen väg.
Att stanna kvar och se till att hjulen snurrar är också ett alternativ.
Urbaniseringen pågår runt omkring oss i en rasande fart och ”så faller vi till marken och
då kanske vi förstå att vi sett mer av livet om vi valt att sakta gå”.
Gunilla Josefsson och Alf Wikström

Några ord från koreografen:
I Bergslagsdansen har jag haft ynnesten att arbeta med ett gäng oerhört inspirerande
människor med skiftande erfarenheter, förmågor och vilja till dans. Den
kryddblandningen blir enligt mig alltid den godaste och jag hoppas att detta skall
smaka.
Ivve Martinez

Mer läsning om projektet Bergslagsspelen - gå in på hemsidan www.bergslagsspelen.se
Vägbeskrivning:
Från Nora:
Följ vägen norrut mot Hjulsjö. I Hjulsjö sväng höger på väg 63 mot Kopparberg. Efter ca
1 km sväng vänster in på vägen mot Södra Hyttan. Efter ca 1 km är du framme. Ring
gärna om du inte hittar.
Vid frågor eller funderingar - ring oss!
Katarzyna Janjowska 076-0388653
Anette Jakobsson 070-3102673

