Werner Aspenströmsällskapet

Medlemsblad 4, 2015
Hej alla medlemmar.
Oj vilken sommar och höst det har varit! Fullt med aktiviteter både sådana som
sällskapet arrangerat och sådana utanför vår medverkan och mera blir det.
Intresset för Werner Aspenström är stort i hela landet.
Jag börjar med det som skall hända.

”En kväll med Werner Aspenström”
Wernerdagen firas torsdagen 12 november (observera datum) kl 18.30 på ABF-huset i
Stockholm.
Program:
Werner Aspenström och Stig Sjödin
Bengt af Klintberg om vänskapen och de kollegiala förbindelserna mellan dessa båda
poeter.
Snömannen
Skådespelarna Jenni Harryson och Stefan Löfgren framför Werner Aspenströms
enaktare.
Högtidlig utdelning av Werner Aspenströmpriset – den röda molntröjan.
Pristagaren har ordet.
Werner Aspenström själv inleder med att läsa en dikt från sin CD-skiva
Här följer en kort redogörelse för vad som har hänt.
31 juli på Ludvika bibliotek.
”Du och jag och Werner ” ett program med Göran Greider och Ulf Lundén.
Programmet ingick i Dan Andersson-veckan och samlade mycket folk.
Ulf och Göran har många gånger anordnat programmet och varje gång kommer det
fram flera synpunkter och åsikter om Werner Aspenströms texter. Mycket intressant.
9 augusti ”Med lövad pråm”.
Ångbåtsturen på sjön Barken företogs som vanligt i vackert väder och fullsatt båt.
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Werner Aspenströmsällskapet
Vi samlades vid Höjers stuga nära sjön och där medverkade Bertil Ohlsson med sång
och musik och till alla förtjusning plockade vår nye ordförande - Per Helge - fram ett
dragspel och framförde några låtar. Vilken oanad och trevlig talang.
1/9 På Avesta Bibliotek
Återigen ett program med Göran Greider och Ulf Lundén ”Du och jag och Werner”.
Programmet är populärt och jag hoppas det sprider sig till andra kommuner i
närområdet.
5/9 ”I Werners fotspår”
Stadsvandringen genomfördes med Anna och Pontus Aspenström och Bengt af
Klintberg som färdledare. Den var mycket trevlig och tog längre tid än vanligt.
Tyvärr hade tidningen Dagens Nyheter satt in arrangemanget på fredagen den 4
september och ett antal personer hade samlats för att delta.
Det är bara att beklaga och tidningen har bett om ursäkt, men vad hjälper det.
De som stod och väntade undrade säkert vad som hade hänt.
Bok & Biblioteksmässan den 25 september
”Du och jag och Werner”
Denna gång med Ulf Lundén, Anna Aspenström och undertecknad.
Vi var med i länsbibliotekets monter liksom flera gånger tidigare men nu var det
särskilt intressant eftersom Anna Aspenström också kunde delta.
6 oktober på Borås Stadsteater
”En afton om Werner Aspenström”
Ett arrangemang mellan Borås Tidning, Stadsbiblioteket och Werner
Aspenströmsällskapet.
Tidningens chefredaktör Stefan Eklund, som också är medlem i sällskapet, samtalade
med Göran Greider och Aase Berg. Det blev en underbar kväll med mycket folk och
ett intressant program. Åsikter och synpunkter stöttes och blöttes och skämt och allvar
blandades.
Sällskapet fick sexton nya medlemmar, som hälsas välkomna.
13 oktober på Umeå stadsbibliotek.
Per Helge berättade om Werner Aspenström och Celia Dackenberg, tidigare redaktör
för tidskriften Hemslöjden, om sitt arbete med Werner Aspenströmpriset ”den röda
molntröjan”.
Kajsa Reickee läste dikter.
Intresset för Werner Aspenström sprider sig i hela landet och det är glädjande.
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