DAN ANDERSSON-VECKAN 2021

31 juli-7 augusti

Åtta kulturdagar i poetens anda och fotspår runt om i Ludvika och finnmarkens kulturmiljöer.
Vi följer folkhälsomyndigheternas aktuella rekommendationer och varje arrangemang anpassas utifrån
förutsättningarna för att ge alla besökare och arrangörer en trygg och säker upplevelse. De flesta arrangemang
hålls utomhus. Ta gärna med egen stol. Boka biljetter på visitdalarna.se/dananderssonveckan.
Välkommen till en fin vecka i Dan Anderssons land hälsar Ludvika kommun, Skattlösbergs bygdegille och Dan
Andersson Sällskapet.

Lördag 31 juli
Invigning

Ellinor Brolin

Invigningstal av skådespelaren Maria Norgren.
Musikteatergruppen Pajso. Heidi Baier spelar och
sjunger. Utdelning av Paljakapriset till minne av Dan
Andersson. Ludvika gammelgård 13.00-15.00

Ellinor Brolin från Ludvika har under se senaste åren
turnerat runt i landet och spelat på några av Sveriges

Konstvernissage
Galleri Creatio. Vernissage 12.00. Frans van Bruggen
berättar om utställningen

största visscener. Under dagen är den gamla affären
och muséet öppna för visning. Vid otjänlig väderlek
flyttas evenemanget in i den nya "Teatern".
Runnbergsgården, Saxdalen 17.00-18.30

Söndag 1 augusti
Barnens dag

Helgdagskväll vid timmerkojan

Disponentparken i Grängesberg kl 12.00-16.00.
Sagor i den trolska Lindgrottan, hinderbana med
käpphästar, disco utomhus och godisregn. Ta med
hela familjen och stanna på hembakat fika eller
lättare lunch.

12.30 Konstutställning med vernissage

Friluftsgudstjänst i Dan Anderssons anda
11.00. Finngammelgården i Skattlösberg. Skattlösbergs Bygdegille och Gränge-Säfsnäs församling

13.30 Visor på tunet med Christer Lindén
15.00 Helgdagskväll vid timmerkojan. Ett sångspel
med Saxdalens Manskör under ledning av Roger
Broberg. Kaffe och kolbullar finns att köpa.
Ängen i Skattlösberg

Dan Andersson-sällskapets
afton den 1 augusti
Brunnsviks folkhögskola kl 18.00.
Utdelning av Gunde Johanssonpriset.
Författarbesök av Aino Trosell om
sin nya roman Gränsmark, ett
nutida Dan Anderssonland.
Musikprogram med de tidigare
pristagarna Per Saxholm och
Anders Norudde.

Måndag 2 augusti
Parlingdagen

Jag hörde en sång på en stjärna en gång

Säfsnäs Hembygdsgård 13.00-15.30. Författaren
Susanna Alakoski mottar Parlingpriset 2021.
Riksdagsledamot Maria Strömkvist högtidstalar. De
populära dragspelsvirtuoserna, historieberättande
och skönsjungande Peter Resare och Jonas Hansson
står för underhållningen.

Musikteatergruppen Pajso hedrar minnet av Dan
Andersson i Norgrens loge vid Gamla Stugan på
Gonäsheden, Dan Anderssons sista bostad.
Mats Himmelstrand musik och Maria Norgren
berättande.
Kaffe och Gonäshedenbakelse, soppa med macka,
hembakat & ekologiskt.

Tombola med fina priser och en unik begränsad
upplaga av Nils Parlings populära visbok, FinnbäcksLars Visor, finns till försäljning. Fika, korv- och
glassförsäljning i Hembygdsgården.

Måndag, tisdag, onsdag och torsdag 17.00-19.00.
Gamla Stugan i samarbete med Dan AnderssonSällskapet.

Tisdag 3 augusti
Dan Andersson, myt och sanning –
boksläpp i Brunnsviks bokstuga
13.00-14.30. Möt Nils Holmdahl om sin nya biografi
om Dan Andersson. En biografi på 700 sidor med
många omvärderingar och nytt material.
Brunnsviks folkhögskola, Nils Holmdahl, ABF och
Globe bokhandel

I Dan Anderssons fotspår på Brunnsvik
Rundvandring på klassisk folkbildningsmark med
visor, historiska vingslag och nyheter.
Följ Rasmus Andersson, likt Dan Andersson vispoet
och tidigare elev på folkhögskolan och Jörgen
Hammarin, Senior rektor.
Tisdag 15.30-17.00, Onsdag 13.00-14.30. Samling i
Bokstugan.
Brunnsviks folkhögskola, ABF och Ludvika kommun

Onsdag 4 augusti
Kulturfrukost med Stina Ekblad
På det vackra tunet vid Sunnansjö hembygdsgård
serveras frukost klockan 9.00. Därefter läser Stina
Ekblad dikter av Olle Svensson, Eva Norberg med
flera. Janne Wallman spelar på Dan Anderssons svarta
fiol. Utomhusarrangemang med max 70 besökare.
Grangärdebygdens kulturförening och NBV
Foto: Knut Koivisto

Gravendalsdag

Finnmarken 400 år

11.00-17.00. Konst, kaffeservering. Liten utställning
om järn och skogsbruk samt försäljning av hantverk,
böcker, T-shirt med mera. Knivlotteri i 1848:an
Räckhammaren visas under klockslagen 12, 13, 14
och 16. Kolbullar med lingonsylt på tunet.

17.00 Savolax. En historisk, musikalisk teater av och
med David-Reino Svensson. Berättelser, skrönor och
runosånger varvat med sång.
19.00 Vaknatt. Boel Nihlman och Jimmy Tingstedt
tolkar Dan Andersson med arrangemang av såväl
välkända sånger som egna tonsättningar. Medtag
gärna egen stol.

Klockan 14.00 Underhållning i bygdegården. Mitt i
veckan på Dan med Annacari Jadling Ohlsson och
Stefan Ohlsson, de sjunger visor med fokus på Dan
Andersson och Werner Aspenströms dikter.

Finngammelgården Skattlösberg 17.00-20.00.

Torsdag 5 augusti
Irrbloss
Tonsatta dikter av Signe Aurell. Musikprogram med
Maja Heurling och Ola Sandström.
1913 sökte Signe lyckan i USA, där hon arbetade som
tvätterska och politisk skribent samtidigt som Joe
Hill.

Hennes tills nu okända dikter handlar om hemlängtan och om kampen för en ljusare framtid.
Helt underbara sånger! Att de här dikterna når oss
på så långt avstånd i tiden gör mig alldeles matt Göran Greider.
Brunnsviks folkhögskola 18.00-19.30. Brunnsviks
folkhögskola, ABF och Ludvika kommun

Fredag 6 augusti
Humoristen Dan Andersson
KG Malm och Mika Olavi gör ett djupdyk i Dan
Anderssons svarta humorskatt bland kåserier och
satiriska dikter. Givetvis framförs även några av
skaldens kända, vemodiga visor.

Evenemanget startar klockan 12.00 med lunch och
fortsätter med uppträdandet klockan 13.00 fram till
cirka 14.00 Evenemanget sker utomhus och under
tak. Räfsnäsgården.

Lördag 7 augusti
Dan Anderssonsällskapets årsmöte
Tattarfallet Skattlösberg kl 10.00. Därefter
musikprogram med folkmusikgruppen Drombska
som sjunger och spelar låtar efter Ludvig Eriksson
och andra spelmän från södra Dalarna. Fika och
enkel lunch.

Luossafesten
Pär Sörman välkänd Dan Anderssontolkare sjunger,
spelar och berättar om Dan Andersson.

Dan Anderssonpriset 2021 utdelas av Dan
Anderssonsällskapet.
Kaffe, korv och mat finns att köpa. Medtag gärna
egen stol. Luossastugan i Skattlösberg 14.00-16.00.

Samling vid lägerelden
Veckan avslutas vid lägerelden på Tattarfallet i
Skattlösberg kl 17.00. Ta med ditt instrument, läs en
dikt eller bara sitt vid elden medan sommarkvällen
övergår i natt

Jimmy Tingstedt och Boel Nihlman vissångare och
guider vid Luossastugan tolkar Dan Andersson med
kända och egna tonsättningar.

PROGRAM HELA VECKAN
Dan Andersson-museet

Frans van Bruggen

Dan Andersson-museet på Engelbrektsgatan i
Ludvika håller öppet måndag-fredag 10-15, lördag
11-14 under veckorna 27-32, 1 juli - 7 augusti.

Konstutställning med vernissage den 31 juli 12.00.
GALLERI CREATIO. 31 juli - 7 augusti 2021 klockan
12-16. Utställningen stöder SOS Barnbyar.

VÄLKOMMEN TILL DAN ANDERSSON.VECKAN 2021
Här hittar du arrangemangen

Kulturfrukost
Brunnsvik
Parlingdagen

Runnbergsgården
Skattlösberg
Luossa-stugan
Tattarfallet

Galleri Creatio

Gamla stugan Danmuseet
Invigningen
Räfsnäsgården
Disponentparken

Gravendalsdagen

Bli medlem i Dan Andersson Sällskapet
Dan Andersson-sällskapet är våra medlemmar, utan medlemmar
inget sällskap. Till alla Dan Andersson-vänner, hjälp oss att bli
fler, prata med vänner och bekanta om sällskapet. Locka
människor att läsa och lyssna på Dan Andersson, så kommer
sällskapet att kunna verka för och sprida Dan Andersson dikter
in i framtiden.
Till er som ännu inte hunnit bli medlem, varför ska man bli det?
Det hjälper oss att hålla museet och butiken på
Engelbrektsgatan 8 i Ludvika öppna och att vi kan arrangera
konserter och dela ut Dan Andersson-priset. Det bidrar till en
innehållsrik Dan Andersson-vecka. Vi har en träff varje vår där vi ses och umgås och sjunger och spelar
och läser eller bara lyssnar. Du får också medlemsbladet "På Färdvägarna" tre gånger per år. Och du är
välkommen till Dan Andersson-veckan där du får rabatt på inträdet till sällskapets arrangemang under
veckan.
Medlemsavgiften är 300 kr, för ytterligare familjemedlem 100 kr. Ständig medlem betalar 2 500 kr. Är du
under 25 år är medlemsavgiften 150 kr per år.
Medlemsskapsåret sträcker sig från 1 juni till sista maj nästkommande år. Glöm inte att skriva namn och
adress när du betalar.

Bankgiro 5492-7934

Swish 123 009 9507

_____________________________________________________________________________________
Dan Andersson-sällskapet
Orgnr 883800-3443
Bankgiro 5492-7934
Engelbrektsgatan 8
072-2210016
danmuseet@gmail.com
771 30 Ludvika
BIC/SWIFT: SWEDSESS IBAN SE3880000816617043272504

