i samarbete med Karl-Everts Busstouring

En saga om en saga i Berättarladan Söndag 14 augusti 2022

Västanå Teater och Selma Lagerlöf har vandrat på samma stigar under lång tid! Med
samma urkälla, det värmländska muntliga berättandet kring köksbord och eldstäder har
Västanå Teater med Selma som förebild arbetat med att skapa något eget och nytt utifrån
gamla historier. Det är i skärningspunkten mellan tradition och förnyelse som det kreativa
skapandet sker och vi känner oss oerhört besläktade med hennes konstsyn. Inte minst när
det gäller att framplocka det poetiskt sköna även ur de tarvligaste förhållanden, som hon
formulerade det i ett tidigt brev.
Nu när Västanå Teater fyller 50 år har vi valt att skapa en sprakande kavalkadföreställning
som är ett möte mellan Västanå Teater och Selma Lagerlöf, där vi hämtar scener från alla
våra Lagerlöf-uppsättningar och skärskådar just vår gemensamma kärlek till berättandet,
musiken, dansen och teaterkonsten. Selma Lagerlöf hade ett stort teaterintresse genom hela
livet och som prosaförfattare lägger hon sitt fokus på att skapa scener och tablåer, där
berättandet i hög grad förs vidare i replikform.
I novellen ”En saga om en saga” skriver Selma hur den fantastiska berättelsen om Gösta
Berling, Majorskan och alla de andra karaktärerna i Gösta Berlings Saga kommer till i en
omskakande vision när hon går på Malmskillnadsgatan i Stockholm. Vi har lånat titeln för att
den lika gärna kan syfta på Västanå Teaters femtioåriga saga, som är lika osannolik som
berättelsen om fantasins jättebin som Selma låter flyga in i bikupor av helt vanlig storlek.
Avresa kl 10.00 gate 14 Resecentrum i Trollhättan.
Idag ska vi åka till Värmland, närmare bestämt till Berättarladan i Rottneros. Vi stannar till
längs vägen för att dricka kaffe och kaka från bussen. Fortsätter till Ulvsby Herrgård
(Länsmansgården) i Sunne där vi serveras lunch innan föreställningen.
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Ulvsby herrgård ligger vackert vid sjön Fryken. Utsikten är nästan onödigt vacker, som vi
säger här i Värmland – med glimten i ögat. Kanske var det därför som drottning Kristina först
utnämnde gården till säteri för att senare helt enkelt lägga beslag på den för egen del.
Hennes officerare var förtjusta i kalas och det festades rejält på herrgårdarna runt sjön.
Berättelser om det goda livet på och kring Ulvsby herrgård avlöser varandra genom
århundradena. Kronolänsman Wahlstrand, som levde här på 1800-talet och som Selma
Lagerlöf sägs ha haft i tankarna när hon skrev Gösta Berlings saga, gillade också han fest
med mat och musik.
Därefter fortsätter vi till resans mål Berättarladan, Värmlands största lada, ombyggd till
teaterscen. Den ligger intill sjön Fryken och Rottneros park. Scenografen Lars Jacob Jakobsson
har ritat och byggt om ladan till en teaterscen inspirerad av Shakespeares Elizabethanska scener.
Ville ha ett varmt rum som får publiken att känna sig som om man satt runt en lägereld, säger Leif
Stinnerbom. Vänliga träslag, från träd som har vuxit här. Berättarladan är ett ruralt rum.
Berättarladan rymmer 500 åskådare. Utöver föreställningarna är Berättarladan något att upptäcka
i sig. Sedan 2010 finns i Berättarladans södra del en utställning som visar ett hundratal av Inger
Hallström Stinnerboms kostymer, tillsammans med Torbjörn Alströms masker och Lars Jacob
Jakobssons rekvisita och dekorelement. I Berättarladan finns också ett café som har öppet i
anslutning till föreställningarna.
Stora scenen i Berättarladan
Våra sommarföreställningar spelas på den Stora scenen. Berättarladans temperatur följer vädret.
Är det väldigt varmt ute är det också väldigt varmt inne i ladan. Ta gärna med dig en flaska
vatten. Är det kallt och regnigt blir det i ladan å andra sidan överraskande kyligt. Därför
rekommenderar vi att man tar med sig en extra tröja de dagar som vädret inte är så bra.
Föreställningen börjar kl 16.00 och håller på c:a 3,5 timmar (1 paus). Efter denna trevliga dag så
har det blivit dags att vända hem. Beräknad hemkomst c:a kl 22.30.
Pris:

1.085 kronor per person

Ingår:

Bussresa, Kaffe och kaka från bussen,
Lunch Svensk kyckling med rosépepparsås, potatisgratäng och säsongens
grönsaker inkl nybakat bröd, smör sallad, måltidsdricka, kaffe och hembakad mjuk
kaka.1 biljett ,1 frukt och dricka ombord på bussen (hemresan)

Anmälan endast för medlemmar. Anmälan till Karl-Everts Busstouring Tel:0520-32543 eller på
mail info@karlevertsbusstouring.se vardagar mellan kl 09.00-17.00
OBS! Sista anmälningsdag 1 juli OBS! Bokningen är bindande
Betalningen oss tillhanda senast 11 juli För inbetalning var vänlig betala via
bankgiro 453-6629. Var god ange: Namn, adress, resans namn, datum för resan.
Hjärtligt Välkomna
Aktiva Seniorer
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