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Hej alla medlemmar och välkomna till JUBILEUMSÅRET 2018!
Detta år är en milstolpe i sällskapets historia. Det är nämligen precis 100 år sedan
författaren Werner Aspenström föddes.
Detta uppmärksammar sällskapet med en rad olika evenemang som du finner i
bifogade folder.
Vi börjar med en konsert i Norrbärke kyrka lördagen den 3 februari och sedan följer
det ena programmet på det andra under hela året.
Det är ett omfattande kulturprogram som erbjuds med musik, konst, foto, utflykter,
poesi, teater och litteratur allt med anknytning till Werner Aspenströms liv och verk.
Vi har ett samlingsnamn för jubileumsåret och det är: ”Werner Aspenström med alla
sinnen”.
Olika konstnärliga uttrycksmedel blir berikade av och berikar författarens texter.
Det skall bli mycket intressant att få se och lyssna till resultaten.
Det kostar förstås en hel del att genomföra hela programmet och vi har fått bidrag från
olika håll såsom: Helge Ax:son Johnsons stiftelse, Svenska Akademien, Landstinget
Dalarna, Norrbärke Sparbank, ABF DalaFinnmark och Smedjebackens kommun. Det
tackar vi för.
Också ditt bidrag är väldigt viktigt. Med denna försändelse erhåller du en
inbetalningsavi för årets medlemskap. Det är tack vare medlemsavgifterna som vi kan
erbjuda olika programpunkter och ge något tillbaka till medlemmarna.
Det som följer härnäst är:
Årsmöte lördagen den 24 mars kl 13 i Meken, Kyrkogatan 12, Smedjebacken.
Efter årsmötesförhandlingar blir det Vernissage ca 13.45 på en utställning av
konstnären Magnus Lönn som tillsammans med elever ur årskurs 8 och 9 haft
workshops baserade på Werner Aspenströms texter.
Vi får möta förra årets pristagare Ingela Strandberg som samtalar med Ulf Lundén,
DalaDemokratens kulturredaktör, om sitt författarskap och sitt förhållande till Werner
Aspenström.
Erika Sigvardsdotter berättar om ett ”Wernerianskt feministiskt manifest för arbetet i
Ställbergs gruvor”.
Det blir ett intressant och varierat program och förfriskningar serveras under tiden.
Betrakta detta som en kallelse och observera att allt äger rum i Meken på
Kyrkogatan12. Där kan det vara lite kyligt vid denna tid på året så klä er gärna varmt.
Håll er uppdaterade om vad som händer i sällskapet via vår hemsida.
Kontakta gärna undertecknad om du undrar över något och jag hoppas vi ses vid
kommande evenemang.
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