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Världskänd dansare och
koreograf gör föreställning i
Skog: "En lyx att få vara här"

ANNONS

Scenkonst i form av dans – om döden, mitt
ute i byn Skog i Söderhamns kommun. I
helgen gästas Dansplats Skog av dansaren
och koreografen Tove Sahlin och hennes
föreställning Det är som det är.
– Det är hur stort som helst, säger Destiny
af Kleen, som tillsammans med sin fru
Hanna af Kleen, skapar dansresidenset i
Skog.

Det är några hundra meter efter kyrkan, och så
en 90 graders sväng till vänster ned längs
grusvägen som den gamla Equmeniakyrkan
reser sig, insvept i den begynnande
försommargrönskan.

En kyrka som nu byggs om för att bli
Gävleborgs första dansscen för professionell
dans – mitt ute i byn Skog, mellan Stråtjära
och Holmsveden. Byggnaden köptes av Hanna
och Destiny af Kleen, bägge stora namn inom
dans och scenkonst, för att skapa Dansplats
Skog.

Den här onsdagen är det den internationellt
hyllade koreografen och dansaren Tove Sahlin
som repar sin föreställning Det är som det är
inför helgen.

TV: Se trailern för Det är vad det är

Och det stora golvutrymmet i den gamla
kyrkan kommer till bruk. Ytor är inte något
som är speciellt lätt att hitta för dansare.

– Det är jättesvårt att hitta arbetsplatser för
danskompanier, även i Stockholm. En sångare
kan kanske gå in i en skrubb och öva, men dans
kräver plats, därför gillar jag namnet Dansplats
Skog, säger Tove Sahlin och utvecklar:

– Destiny och Hanna har ordnat en jättefin
arbetsplats och residens här, där man kan repa
och testa saker. Residens handlar om att man
ska kunna komma bort jobba ostört och även
kunna bo och få repa i lugn och ro, säger Tove
Sahlin, när hon tar en paus och äter lunch
tillsammans med Destiny af Kleen ute på
balkongen.

Och Destiny af Kleen, som verkat och arbetat
inom dans både i Sverige och utomlands,
håller med.

– När jag bodde i Stockholm så hade jag en
liten plats framför teven som jag övade
koreografier på. Alla koreografier blev
minimala och komprimerade. När jag kommer
till stora ytor, till exempel en flygplats passar
jag på att springa runt. Precis så kände jag när
jag kom hit till den här platsen i Skog, berättar
hon.

Läs också: Folkteatern gör föreställning om
sorg: "Det ska bli bombastiskt, vackert och
musikaliskt"

TV: Se Tove Sahlins uppvärmning
inför repetitionen

Det är som det är hade premiär i december och
Dansplats Skog är den andra spelplatsen.
Dansföreställningen är en uppsättning skriven
av Tove Sahlin och sångerskan Maria
Johansson Josephsson och berör temat om att
ingenting varar för evigt.

– Det handlar om döden, men mer om döden
som metafor. Som när man genomgår
transformationer i livet och behöver gå vidare.
Vi har skapat koreografiskt och musikaliskt
material utifrån vad som händer med kroppen
i en dödsprocess, berättar Tove Sahlin.

Dansakten ackompanjeras av sång från Maria
Johansson Josephsson som under
föreställningen använder sig av allt från
poptoner till strupsång. Men dansakten är helt
instrumentfri.

– Det är bara ljud som kropp och röst gör. Det
blir fantastiskt med den akustik som finns i
lokalen, säger hon.

Läs också: Dansplats Skog bygger vidare –
klart för dansfestival i september

Under helgen kommer tre föreställningar att
hållas och för Dansplats Skog är det ett stort
avstamp att kunna få presentera ett namn som
Tove Sahlin till sitt dansresidens.

– Ja, hur stort som helst. Det är precis hit vi
vill. Det här är vårt första residens, en
provresidens kan man kalla det. Det är ett
tillfälle för oss att kolla hur man trivs, med
alltifrån hur lokalen funkar, maten och
boendedelen. Och så kommer Tove med en
egen föreställning, det är jättebra för oss,
förklarar hon.

Destiny af Kleen finns också med i Tove
Sahlins föreställning Sad Symphony, en
samproduktion mellan Folkteatern i Gävleborg
och hennes eget kompani Shake it
Collaborations, som turnerar på flera håll i
Hälsingland under maj månad.

Läs också: Kyrkan har blivit dansstudio –
snart invigs scenen i Skog
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Nystart för populär
friluftsanläggning – nämnden
föreslår projekt: "Fanns en
politisk enighet"

Full fart i Kajvalls pulkabacke och skidspår
under kommande vintersäsong. Det kan bli
verklighet om arbetsmarknads- och
socialnämnden i Ljusdal lyckas finansiera
ett nytt projekt. På tisdagen beslöt en enig
nämnd att söka medel från
kommunstyrelsen.
– Det var bara positiva kommentarer, säger
arbetsmarknadsenhetens chef Peter Knapp,
som föredrog ärendet.

Den populära friluftsanläggningen Kajvall ägs
av Ljusdals kommun och har i olika omgångar
arrenderats ut till externa aktörer. Men förra
vintern fanns ingen arrendator, och
anläggningen hölls därför stängd.

Arbetsmarknadsenheten fick uppdraget att
undersöka om det fanns förutsättningar för
dem att ta över driften, och vid
arbetsmarknads- och socialnämndens (ASN)
möte på tisdagen presenterade enhetschefen
Peter Knapp deras förslag – Projekt Kajvall.

Läs även: Oklart vad som händer med
pulkaparadiset – en klassfråga anser
kommunpolitikern

Projektet ska löpa över två år och har två
syften. Dels att sysselsätta sex till åtta
personer som i dag uppbär försörjningsstöd
från kommunen, och dels att tillgodose ett
behov av friluftsaktiviteter. Anläggningen ska
kunna nyttjas både vintertid och sommartid. I
möteshandlingarna nämns bland annat
terrängcykling och vandring som exempel på
sommaraktiviteter.

Efter ett år i projektet ska deltagarna vara
anställningsbara inom turistnäringen.
Järvsöbacken har uttalat sig positivt, och ser
att de skulle kunna rekrytera redan upplärd
personal från projektet.

I underlaget påpekas också att även
kommunen skulle kunna dra nytta av en
uppstart i Kajvall, och förlägga till exempel
arbetsplatsträffar och planeringsdagar dit, i
stället för att hyra konferensanläggningar.

En förutsättning för att kunna öppna
friluftsanläggningen igen är emellertid att
skidspår och vandringsleder röjs upp samt att
stugor, vindskydd och serveringsanläggning
rustas och ställs i ordning. Kostnaderna för
detta är inbakade i de medel som nu söks.

Läs även: Kajevall kan komma att säljas:
"Sorgligt att vi inte kan fortsätta att driva
anläggningen"

– Vi söker 500 000 kronor per år, för de två år
Projekt Kajvall ska pågå. 350 000 kommer att
gå till själva driften, resterande går till
upprustning. Och arbetsmarknadsenheten har
egna utbildade röjare, så hela enheten blir
involverad i Projekt Kajvall, säger Peter Knapp.

Men förhoppningen är också att kommunen
ska få tillbaka pengar, i form av skatteintäkter
och minskat försörjningsstöd. Så i slutändan
beräknas projektet nå ett plusresultat på 700
000 kronor.

Kommunstyrelsens (KS) ordförande Markus
Evensson (S) är positiv till förslaget.

– Det fanns en politisk enighet i ASN att man
ville göra det här. Jag är positiv till ärendet, nu
gäller att få en politisk majoritet för det här. Vi
har ju medel i kommunstyrelsens
utvecklingsreserv, som vi kan använda oss av
för den här typen av ändamål.

Ärendet ska nu upp i KS, och Evensson
bedömer att det kommer att ske vid mötet den
andra oktober. I utvecklingsreserven finns 1,2
miljoner, enligt den redovisning som KS fick
förra veckan.

– Utan att föregå något ser det ut som att vi
ska kunna använda de medlen för det här
ändamålet.

Christer Nilsson
0651-585053
christer.nilsson@mittmedia.se
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Mopedist påkörd av bilist –
fördes till sjukhus

En mopedist fördes under
onsdagsmorgonen till sjukhus efter att han
krockat med en bil i Hudiksvall.

Olyckan inträffade strax innan klockan åtta på
Tingsvägen då en mopedist skulle svänga in på
ett skolområde.

Polisen uppger att en bilförare, en man i 50-
årsåldern, som skulle köra ut från området fick
solen i ögonen och krockade med mopedisten.

Mannen som körde mopeden är i 65-årsåldern
och fick föras till sjukhus med ambulans.
Enligt uppgifter till polisen ska det inte handla
om några livshotande skador.

Bilföraren är nu misstänkt för vållande till
kroppsskada.

Gabriel Henning
026-15 93 28
gabriel.henning@mittmedia.se
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Morddömd hävdar att sambon
ramlat och slagit sig själv – vi
sänder live från rättegången

Tingsrätten dömde mannen för att ha
misshandlat sambon under tortyrliknande
former. Nu vill han frias i hovrätten. Se vår
sändning från förhandlingen, med start
9.00.

Sändningen börjar 9.00.

► Hör mannen berätta om mordnatten här.

Anders Nordlén
0270-74027
anders.nordlen@mittmedia.se

Roxanne Nilsson
010-7098511
roxanne.nilsson@mittmedia.se
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Följ björnjakten i Gävleborg –
så många björnar har fällts

Årets licensjakt på björn startar den 21
augusti och totalt får 50 björnar fällas i
länet. Gävleborg har delats upp i två
jaktområden varav 40 björnar får fällas i
det västra björntätare området. Jakten
avslutas när samtliga björnar fällts, men
pågår som längst till den 15 oktober.

► Här listas hur björnarna har fällts varje
dag. Informationen kommer från
Länsstyrelsen Gävleborg.

Onsdag 21 augusti

Tio björnar har skjutits i västra området vid
9.40-tiden på morgonen och 30 björnar
återstår av tilldelningen.

En björn har skjutits i det östra området och
därmed återstår nio björnar av tilldelningen.

Kristoffer Pettersson
0651-585054
kristoffer.pettersson@mittmedia.se

Tomas Liljenberg
0650-35542
tomas.liljenberg@mittmedia.se

Emil Andersson
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Tove Sahlin, närmast kameran, kör i helgen sin föreställning
Det är som det är på Dansplats Skog.

Bild: Johan Adeström
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Inne i den gamla Equmeniakyrkan skapas nu Gävleborgs
första residens för professionell dans.

Bild: Johan Adeström
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Destiny af Kleen och Tove Sahlin.

Bild: Johan Adeström
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Enhetschefen Peter Knapp presenterade Projekt Kajvall vid
arbetsmarknads- och socialnämndens möte på tisdagen.
Förhoppningen är att kunna öppna anläggningen till
vintersäsongen 2019/2020.

Bild: Arkivbild
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Innan kajvall kan öppna igen krävs att hela området städas,
visst målningsarbete och riktning av vindskydd, enligt Peter
Knapp.

Bild: Arkivbild
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Peter Knapp, chef för arbetsmarknadsenheten, presenterade
Projekt Kajvall vid arbetsmarknads- och socialnämndens
augustisammanträde.

Bild: Christer Nilsson
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Kommunalrådet Markus Evensson (S) är positiv till Projekt
Kajvall. I oktober beslutar kommunstyrelsen om pengar ska
tas från KS utvecklingsreserv.

Bild: Christer Nilsson
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Misstänkta mordet på

Öster i Hudiksvall
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Bild: Håkan Luthman
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