INBJUDAN TILL VÅRTRÄFFEN 2018
Styrelsen för Dan Andersson Sällskapet inbjuder härmed alla medlemmar till Vårträffen
2018. Under Kristi Himmelsfärdshelgen - från torsdag 10 maj till lördag 12 maj - är vi i år på
Morhagens fäbodhotell, vackert belägen i byn Sunnansjö, strax utanför Ludvika. Välkomna!

Torsdag 10 maj

12.00 Morhagens fäbodhotell - Från kl 12.00 är det incheckning på hotellet.
För karta och kontakt, se http://morhagenhotell.se/
18.00 Konsert i Ludvika Ulrika kyrka - Vi samlas i kyrkan där trion Vandringsmän – Gunnar Ekman,
Puch Magnus Olsson och Billey Shamrock - bjuder på ett blandat vis- och berättarprogram med
Dan Andersson i centrum.
20.30 Kvällsfika på Morhagens fäbodhotell - Styrelsen hälsar alla välkomna.
21.00 Öppen scen - Vi träffas och musicerar, läser och diskuterar Dan Andersson. Ta med ditt
instrument, något du vill läsa upp eller bara slå dig ner för att prata en stund och ta en fika.

Fredag 11 maj
8.00 Frukost på Morhagens fäbodhotell
10.00 Lyvikens kyrkogård - Vi samlas för en rundvandring på Lyvikens kyrkogård under ledning av
trion Vandringsmän. Vi lägger ner blommor och minns Dan Andersson och hans familj samt poeten
Olle Svensson och Luossaguiden Rolf A Nilsson. Samåkning dit och hem.
12.00 Lunch på Morhagens fäbodhotell
14.00 Siv Andersson – Guiden och den tidigare föreståndaren på Dan Andersson Museum berättar
om sitt mångåriga arbete för Dan Andersson Sällskapet och museets historia.
14.30 Eftermiddagsfika
15.00 Diskussionsforum - Styrelsen bjuder in till diskussioner och samtal kring Dan Andersson och
hans verk, sällskapets och styrelsens arbete, funderingar och framtidsvisioner. Möjlighet finns för
alla att dela med sig av idéer och tankar.
18.00 Middag
20.00 Tintin Hansson Karlsson – Skådespelaren framträder i rollen som Dan Andersson i en
monolog ur TeatersLAgets föreställning Du Liv.
20.30 Öppen scen - Vi träffas och musicerar, läser och diskuterar Dan Andersson. Ta med ditt
instrument, något du vill läsa upp eller bara slå dig ner för att prata en stund.

Lördag 12 maj

8.00 Frukost på Morhagens fäbodhotell
10.00 Birgitta Ahrås – Dan Andersson-pristagaren och finnmarksguiden berättar om trakten vi
befinner oss i: byn Sunnansjö i Grangärdebygden.
12.00 Lunch
Vårträffen 2018 avslutas på Morhagens fäbodhotell efter lunchen. Väl mött!!

