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Kulturfestivalen Drömmar och
demokrati avslutas med
efterfest i Skog – lokala
musiker på scenen

ANNONS

I veckan pågår kulturfestivalen Drömmar
och demokrati i Söderhamn. På lördag
avslutas allt med en efterfest på Dansplats
Skog – med lokala musikprofiler som bland
andra Monica Törnell och Raven.

Under våren har Folkteatern i Gävleborg rest
runt med kulturfestivalen Drömmar och
demokrati. I veckan avslutas projektet med
kultur- och teaterhändelser i Söderhamn.

Läs också: Missa inte guldkornen när
"Drömmar och demokrati" kommer till
Söderhamn!

Det hålls under veckan konserter,
konstutställningar, scenkonst i form av dans,
samtal och workshops i Söderhamn.

Den som vill ha ett festligt avslut på hela
kulturfestivalen kan ta sig till Skog där allt
avrundas med en efterfest. Det blir dans till
livemusik med lokala artister som Monica
Törnell och performanceartisten Raven.

– Vi vill gärna ordna en fest för att avsluta det
här projektet. Det riktar sig inte bara till dem
som sett föreställningarna, utan alla är
inbjudna, säger Hanna af Kleen, som
tillsammans med sin fru Destiny af Kleen har
tagit över den tidigare missionskyrkan i byn
Skog och nu bygger upp ett dansresidens för
professionell dans.

Läs mer om performance-artisten Raven:
Simone vill bombardera publiken med intryck:
"Blir lite som ett spretigt kollage"

Efterfesten som anordnas av kulturföreningen
PHIDR vill skapa möjligheter för människor att
mötas i den fysiska världen för att dela
upplevelser med varandra i sin närmiljö.

– Drömmar och demokrati är ett vackert tema
och vi vill göra en fest som slår an lite på det.
Det är demokratiskt, öppet och fri entré. Det är
helt i linje med vad vi faktiskt vill att
Dansplats Skog vill vara. Det viktigaste är att
det är öppet för alla. Det finns till exempel
möjligheter att övernatta och det kommer att
gå bussar både till och från Skog från både
Gävle och Söderhamn på natten, berättar
Hanna af Kleen.

Förutom Monica Törnell och Raven uppträder
Min stora sorg, Hanna Edh samt Syltkören med
körledaren Tuva Modeér.

Läs recensionerna av "SAD
Symphony", "Broderskap" och "Utopier" här.
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Monica Törnell uppträder i gamla missionskyrkan i Skog,
där Efterfesten arrangeras på lördag.

Bild: Fredrik Björkman

#

Dansparet Hanna och Destiny af Kleen, som är föreningen
PHIDR anordnar Efterfesten. En slutpunkt på vårens
kulturfestival drömmar och demokrati. (Foto: Privat)
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