”Stenar i fickan”

Sundborns teater
ger Mary Jones
Brodwaysuccé om
allas rätt till sin
egen berättelse.
Vad händer när det
stora filmbolaget
kommer till en liten
by i Dalarna för att
spela in en film. Ateljé Y, Yttersätra 49 Stora Skedvi. Biljetter: www.ateljey.se www.kulturbiljetter.se
Söndag 4 augusti
08.00–13.00

Säsongsavslutning på
St. Skedvi Hembygdsgård

12.00–17.00 Öppna muséer och café
13.00–15.00 Berättarstund och tidsresa med
gammaldags sysslor i tidsenlig klädsel.

Bispbergsdagen
12.00 Gruvliga låtar och ljuvliga polonäser. Låtar från Bispberg, Silvberg och Garpen-

Slåtterdag på gammalt vis
i Lodstöparbo

Ta gärna med egen lie, räfsa eller högaffel.
14.00–cirka 18.30

Kulturhistorisk vandring

till gamla fäbodar och skogsbyar. Samling och
avslut i Lodstöparbo. Vi går via Paradiset –
Utsiktspunkt 319 – Knutsbo fäbod – Backus –
Björnbo. Medtag matsäck. Guide Jon Bodin. 20 kr.
Tisdag 6 augusti
13.00–19.00

Öppet hus i
Arkhyttans gamla kraftstation

Filmvisning, utställning
och bildspel om Bergå
Färgeri och Ullspinneri.
Filmen ”Av rätta ullen”
visas kl 14.00, 16.00
och 18.00. Bildspel
hela dagen med Sven
Carlssons fina bilder
sammansatta av hans
son Olle Rönnols. Grindslant. Servering.

berg. Med Göran Hellgren, AnnaKarin Kyllander
och Hans Erik Nyström. Smegårn.
13.00–16.00 Gruvbyn Bispberg
Historisk guidad
vandring om gruvan,
livet, skolan och affärer. Inslag av teater
och kryddat brännvin. Servering ingår i
programmet.
Samling parkeringen
vid Herrgårn. Medverkar: Jon Bodin,
Stampens dramagrupp, Lisbeth Sejdevik.
Servering. Grindslant.
Söndag 11 augusti 17.30

Countrymusik
med Dalarna Country Music Club
på Åsgårdarna. Grindslant.
Måndag 12 augusti 18.30

Gustav Vasas äventyr
i Dalarna 1520–21

Daniels Sven Olsson (tidigare antikvarie vid Dalarnas museum) berättar och visar bilder. Grindslant.
Coriandergården.

Torsdag 8 augusti 17.30

Kyrkogårdsvandring

på Säters begravningsplats med Kurt Fosselius.
Samling vid huvudingången. 20 kr.

Tisdag 13 augusti 19.00

”They Shall Not Grow Old”

Fredag 9 augusti 12.00

Jubileumsutställning
”Säters vävstuga 50 år
1969–2019”

speglas i färgval och vävmaterial. 70-talsvävarna
lyser i gult, orange, grönt, turkos och brunt som
i den första Säterduken. Med experimentlust blir
gamla mönster som nya med inslag av papperssnören och tidningspapper.
Utställningen hänger mellan den 9 augusti–30
augusti. Kulturhörnan, Säters bibliotek.
		
Söndag 11 augusti

Regi Peter Jackson.

Invigning med Ulla BerglundBrasch, tidigare hemslöjdskonsulent i Dalarna.
”Ett axplock av den 25 000 m
långa väven som tillverkats
under fem decennier i Säter.
Utvecklingen och tidens mode

En gastkramande
autentisk dokumentärfilm om första
världskriget skapad
med nyrestaurerad
stumma journalfilmer, som färg- och
ljudlagts.
Folkets hus Säter.

Historisk vecka

Fredag 16 augusti
19.30

Östra Silvbergs gruva
– en värdefull pärla i Silverringen!

Renovering av fornlämningen och en ny grillplats firas.
Fredrik Sandberg Länsantikvarie medverkar.

i Säterbygd
2–18 augusti 2019

20.00

Konsert i Östra Silvberg
”Drop me off in Harlem”
med Caroline Wennergren
Per Strandberg: piano, Tom Tveita: bas,
Per Boqvist: trummor.

Under bar himmel och vid eldarnas sken möter
vi den bästa svarta musiken från 1930–40-talet:
Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Mills Brothers,
Fats Waller, Billie Holliday.

Under året har kyrkogården renoverats och en
markfast sitt- och grillplats skapats i samverkan mellan Länsstyrelsen Dalarna och Säters
kommun.

Caroline sjunger swingjazz och har showat med
Christer Sjögren, turnerat med Diggiloo, samarbetat med Ebbot och deltagit två gånger i Melodifestivalen. Hon är även en skicklig sjungande
buktalare och en av få i världen som sjunger
genom sina dockor.

Ta med varma kläder och sittunderlag.
Servering i pausen av Annas bageri.
Vid regn i Säters Folkets hus.
Förköp rekommederas.
Ev. kvarvarande biljetter säljs på plats.

Området Östra Silvbergs gruva är ett riksintresseområde för kulturminnesvården i landet. Det
är en trivsam plats som lockar många besökare.
14 augusti 18.30

”Visor och jazz i sommarkväll
på Dalgården” med Trio Tre Gubbar

Örhängen från den
svenska visskatten
samt ett och annat
inslag från amerikansk
jazztradition. ”Gässen
flyttar”, “Fly me to the
moon”, samt en och
annan allsång. Ta gärna
med egen stol. Servering av kaffe och hembakt.
Grindslant till Greenpeace.
15 augusti 17.30

Stadsvandring

genom en av Dalarnas bäst bevarade trästäder av
riksintresse för kulturmiljövården med Kurt Fosselius. Samling vid Turistbyrån. 20 kr.
15 augusti 18.00

”Fäbodlandskap och vallmusik”

Jennie Tiderman-Österberg, musikantikvarie på
Dalarnas museum, berättar om fäbodkulturen och
dess musik. Jennie ger klingande exempel i form
av kulning och lockrop.
Säterdalens fäbod. Servering.

Biljetter: 300 kr. Ungdomar t.o.m. 20 år 200 kr
www.visitdalarna.se (+ bokningsavgift 25 kr)
Säters turistbyrå 0771-626262
Säters bibliotek 0225-55186 Info: 0225-55189
17 augusti
17.00

Arrangörer:
Säters kommun Kultur
Kulturföreningen Säterstampen
Säters Hembygdsförening
Dalarnas tidningar

Foto: Pierina

Fredag 2 augusti, lördag 3 augusti 19.00
och söndag 4 augusti 17.00

Visning av St Skedvi kyrka

och dess klenoder.
St.Skedvi kyrka är en av Dalarnas äldsta kyrkor och har
unika målningar. Kom och
lär känna centralpunkten i en
levande bygd, dess historia
och kulturella sammanhang.
Med Eva Hyenstrand och
Birgit Erlandsson.

17 augusti och 18 augusti
19.00

”Lise & Gertrud tolkar Eva Dahlgren”

Genom sitt egna uttryck – två röster och en cello
– har artistduon etablerat sig på den svenska
underhållningsscenen.
”De gör andras låtar till sina egna och bjuder på en
unik upplevelse.”
Pekka Heino, SVT.
Ateljé Y, Yttersättra 49 St.Skedvi. Begränsat antal
platser. Biljetter: www.kulturbiljetter.se,
www.ateljey.se

Tack till våra sponsorer:

Lördag 17 augusti 11.00–19.00

Skönviksdagen

11.00
Historisk vandring bland byggnader och
minnen med avslutning i det gamla kulvertsystemet med Nils-Erik Unnerud och Jon Bodin.
Samling vid Mentalvårdsmuseet. 20 kr.
12.00–16.00
Öppet hus, kom och se Mentalvårdsmuseets
nya basutställning. Fri entré.
16.00
Sjukhusets undre värld. Vandring i kulvertarna
och till sjukhusets kyrkogård med Jon Bodin.
Samling vid stora entrén till sjukhuset. 20 kr.
17.00
Kaffeservering i museets soltält.
18.00
”Elsa Grünewald satt aldrig på Säter”
Teaterföreställning av och med Isabelle Kyed.
En föreställning baserat på några av de ota-

liga människoöden som utspelade sig Säters
sinnessjukhus. Isabella Kyed kommer ifrån
Säter och har nyligen avslutat sin skådespelarutbildning på Dramatiska högskolan.
Frivillig entré. OBS! begränsat antal platser.
Biljetter: mentalvardsmuseet@ltdalarna.se
Visas även den 10 augusti 11.30 under
Säterstampen. Se andra sidan.
Öppettider på museet under Historisk vecka:
11–18 augusti kl 10.00–14.00 Entré: 50 kr

18 augusti 14.00

”Som ett djävla solsken”

ALINEA
FÖRLAG
TIDNINGAR
& BÖCKER

Säters Färg

SÄTER
SÄTER

En musikalisk teaterföreställning
om Ester Blenda Nordström.
Med humor, upptåg, kärlek
och sorg gestaltar Anna-Lena
Hemström en av den svenska
historiens mest fascinerande
kvinnor tillsammans med Bengt
“Mulle” Holmqvist.
Ester Blenda förnyade journalistiken, utforskade världen, rökte

pipa och körde motorcykel i en
tid då kvinnor gick i långklänning
och ännu inte fått rösträtt. Hon
Wallraffade en månad som piga
hos en bonde. Resultatet blev
”En piga bland pigor” som sålde
slut direkt. Nybo bygdegård.
Servering.
Biljetter: www.visitdalarna.se
Säters turistbyrå 0771-626262

Bild från boken om Ester Blenda Nordström,
Ett djävla solsken, skriven av Fatima Brenner,
Förlag: Forum.

Säterstampen tar dig 100 år tillbaka i tiden
H
D
istorisk vecka i Säters kommun synliggör våra
fantastiska kultur- och naturmiljöer, levandegör vårt
kulturarv med sång, dans, musik, teater, föredrag,
hantverk samt med vandringar och utställningar.
Vi skapar mötesplatser som på ett lättsamt sätt förmedlar
vår gemensamma historia i Säterbygden.
Arrangörer är Kulturföreningen Säterstampen, Säters
hembygdsförening och Säters kommun. Kom och låt dig
lockas. Historien finns där bakom varje knut i Säter.

Mycket för barn

Turisttåget
Turis

S

äterstampen. Med historisk fantasi kliver vi 100
år bakåt i tiden bland gårdarna, på gatorna och i
vimlet med hästar, sång, musik, dans och skådespel.
Här bjuder handlare från när och fjärran ut sina
hantverksprodukter, matvaror och inläggningar, glödstekt sill,
kolbullar, luffarslöjd och lotterier. Här finns allt för hungriga
magar och knåpvilliga fingrar.
Säterstampen öppnar vår bedårande gamla trästad
där gårdsägarna generöst bjuder in till sina lummiga och
välskötta innergårdar i en av Sveriges bäst bevarade
trästäder.

Järnvägen kom till Säter i början
av 1880-talet och 1912 anlades ett spår
till sjukhusområdet på Skönvik. Nu återupptages
tågtrafiken i Säter, genom det smidiga turisttåget Turis.
Tåget går mellan Gruvplan (parkeringen) och Salutorget mellan 10.00
och 11.30, därefter från Rådhustorget 11.30–16.00 och tar dig runt i stan
hela dagen. Dagskort 30 kr.

Här är gårdarna och platserna där allt händer
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Trollkarlen Pontus

återkommer också i år, bättre än någonsin.
Pontus är en erfaren prisbelönt magiker och
tankeläsare som sedan tidig ålder arbetar
med världseliten inom magi och showbiz.
Pontus har turnerat med stora artister och
egenproducerade shower i Sverige och
internationellt på stora företagsevent,
festivaler, mässor och marknader.

Hela dagen
10 augusti 11.00–16.00

F.d. Nisses krog, Ö. Långgatan 21
Café och musik

Vattugränd 12
Öppen gård

Stadshotellet,
V Långgatan 10 14
Marknadsplats, mat med
mera.

Vattugränd 4
Café, försäljning och musik

V. Långgatan 9
Café, försäljning och musik
Åsgränd 7
Loppis i grindhålet

Åsgränd 10
Öppen gård och musik

Kristinegatan 12
Café, försäljning och musik
Vasagatan 8
Café, försäljning och musik

Dr. Holmströms gård, V. Långgatan 18
Café, försäljning och musik

Stadshotellets gård
14
Mat och musik

Sockenstugan, Storgatan 12
15
Försäljning
Bibliotekets gård
Lek och bus för barn

Parkeringen Ö Långgatan/N Kyrkogatan.
17
Jubileumsvandring

18 G:a komministergården, Storgatan 21

Café, barnaktiviteter, musik

P1 Parkering
för knallar och artister

P2 Handikapparkering

Ta en tur med häst och vagn genom Säters

vackra trästad under hela Stampendagen. 20 kr.

Schema för Säterstampen 10 augusti
Rådhustorget 1
Marknadsplats, hantverk,
underhållning, lotteri,
glödstekt sill, kolbullar,
brända mandlar, mm.

Urmakarns, Åsgränd 1
Café, försäljning och musik

V. Långgatan 17
12
Mat, kurbits, försäljning och musik

16
12

Rådhustorget
Invigning, marknad, mat och musik

Kasta hästsko, spela
kula eller gå på styltor är
några av de barnaktiviteter
som finns på bibliotekets
bakgård.
Textil återbruksverkstad i Fixoteket
Skapa nytt av gammalt.
Material och verktyg
finns på plats men ta gärna med dig eget. Öppen
verkstad för alla åldrar.

ramatik på Säters innergårdar.
Säterstampens dramagrupp har
spelat teater i 20 år. Detta firar
vi med en jubileumsvandring
med valda delar från de gångna årens
scener mellan 1903 och 1919.
Säter är en liten stad där industrier,
handel och kommunkationer utvecklas
långsamt.
Tidens nya idéer för ett bättre
samhälle börjar ta form – för rösträtt,
bildning och jämlikhet. Säters hospital
invigs 1912 och blir en stor arbetsplats. I
spåret av det stora kriget i Europa svider
ransoneringarna och leder till hungerkravaller.
Staden kämpar för bättre hygien
och installerar vattenledningar och
epidemiesjukhus mot spanska sjukan och
difteri.
Ni kommer att få vandra, sjunga och dansa
med oss genom historien. Begränsat antal
platser. Endast förköp på Säters bibliotek.

Aktiviteter på
Biblioteket 16
Försäljning av biljetter,
böcker mm
Textil återbruksverkstad
i Fixoteket
Skapa nytt av gammalt.
Material och verktyg finns
på plats men ta gärna
med dig eget. Öppen
verkstad för alla åldrar,
barn tar med sig en
vuxen. Plats:
Bibliotekets bakgård.
Jubileumstställning på
Kulturhörnan: Säters
vävstuga 50 år 1969–
2019. Ett axplock ur den
25 000 m långa väven.
Mera info på andra sidan
Sockenstugan,
Storgatan 12 15
Försäljning av
Sätersmeden, DVD
filmer, tryck och böcker.
Säterhistoria och
tidningsurklipp 1970–95.

10.30–15.00
Positivhalaren spelar i apotekshörnan och bibliotekshörnan.

1

11.00
Invigning på Rådhustorget.
Säterstampens ordförande välkomnar besökarna. 1
11.30

”Elsa Grünewald satt
aldrig på Säter”
Teater om människoöden på hospitalet med Isabella Kyed. Mer info
andra sidan. Stadshotellet. 14
Trio Fobi spelar och sjunger på
Vattugränd 4. 5
Jessica Hugoson spelar flöjt på
Gamla komministergården
på Storgatan 21. 18
12.00

Gammaldags gudstjänst på 2
Rådhusets bakgård, V.Långgatan 7.
Katarina Ribicic och Maria Ähdel
sjunger på Vasagatan 8. 11
Vädurarna underhåller hos Urmakarns på Åsgränd 1. 3
Calle Johansson sjunger och
spelar vid Gröna huset på Kristinegatan12. 10
12.30

Frostbrunnssextetten spelar i
paviljongen på Rådhustorget. 1
Trio Fobi spelar och sjunger på
V. Långgatan 9. 7

Byblåset spelar på
V. Långgatan 17. 12
Jessica Hugoson spelar flöjt på
Gamla komministergården
på Storgatan 21. 18
13.00

Säters spelmanslag och
St. Skedvi Folkdanslag spelar och
dansar på Rådhustorget. 1
Katarina Ribicic och Maria Ähdel
sjunger vid Gröna huset på Kristinegatan12. 10
Calle Johansson sjunger och spelar på Vattugränd 4. 5
Vädurarna underhåller på Dr Holmströms gård, V. Långgatan 18. 13
13.15
+55 spelar och sjunger hos Urmakarns på Åsgränd 1. 3
13.30
Frostbrunnssextetten spelar i
paviljongen på Rådhustorget. 1
Clarinette à la Carte spelar på
Åsgränd 10. 9
Flomyra Strings spelar på f.d.
Nisses krog, Ö. Långgatan 21. 4
14.00
Hanna Hanski och Janne Helsing
spelar och sjunger på Stadshotellets gård. 14
Calle Johansson sjunger och spelar på V. Långgatan 9. 7

14.00–16.00
Jubileumsvandring Start på parkeringen Ö Långgatan/N Kyrkogatan. Biljetter förköps på Säters
bibliotek. 6

Medverkande
studieförbund:

14.15
+ 55 spelar och sjunger på Rådhustorget. 1
14.30
Clarinette à la Carte spelar på
V. Långgatan 17. 12
Byblåset spelar på Vasagatan 8.

11

14.45
Pontus Trollkarl får publiken på
Rådhustorget att häpna. 1
15.00
Hanna Hanski och Janne Helsing
spelar och sjunger på Dr Holmströms gård, V. Långgatan 18. 13
Flomyra Strings spelar på f.d.
Nisses krog, Ö. Långgatan 21. 4
Vädurarna underhåller
på Åsgränd 10. 9
15.30
Säters Dragspelsgille spelar på
Rådhustorget. 1
16.00
Clarinette à la Carte spelar på
Stadshotellets gård. 14
Reservation för ändringar.
Kontakt: Säters kommun Kultur: Karin G Hästö
0225-55189. Kulturföreningen Säterstampen:
Tyge Olsson 070-665 75 22. Säters hembygdsförening: Jon Bodin 070-628 47 46

Medarrangörer:
Arkhyttans
bystugeförening
Ateljé Y
Bispbergs Byförening
Folkets hus Fäboden i
Säterdalen
Hästö Psykolog
Konsult AB
Nybo
bygdegårdsförening
Region Dalarna/
Mentalvårdsmuseet
Stora Skedvi
Hembyggsförening
Säterbygdens
församling
Säters
vävstugeförening
TURiS

