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Vad händer i 500-årsresan?
Vi har fortsatt stort fokus på planering av nationaldagen nästa år. Snart hoppas jag att vi kan
presentera vårt program för den 6 juni i sin helhet, men fortfarande har vi en del pusselbitar som
ska falla på plats innan vi kan släppa programmet.
En otroligt viktig sak i 500-årsresan är alla ansökningar som inkommit om arrangemangsbidrag
för att främja folkhälsan. Vilka bra och roliga idéer nästan 30 föreningar har inkommit med!
Beslut är inte fattat ännu, men kommer inom kort till alla er som sökt bidraget.
Om du varit i Mariefred de senaste veckorna har du nog inte missat att några av elskåpen i
centrala delarna av Mariefred har fått lite mer färg än vad de hade innan. Det är elever från
Gripsholmsskolan som tolkat bilder de fått från Mariefreds hembygdsförening och är en teaser
inför nästa år.
Hälsningar,
Johanna Nyberg, projektledare 500-årsresan - genom dåtid, nutid och framtid

Scenkonst Sörmland sätter ytterligare
guldkant på kulturutbudet i Strängnäs
under 500-årsresan!
Under 2023 kommer Scenkonst Sörmland med
många olika kulturaktiviteter till Strängnäs
kommun.
Under året blir det flera aktiviteter utöver det vanliga. För
barn och ungdomar håller vi i Drakfestivalen, som är en
kulturfest för ungdomar, där många olika aktiviteter och
akter presenteras inom dans, teater, film och musik. Även
musiktävlingen Imagine Sörmland, en tävling för dig mellan
13-21 år som håller på med musik, kommer att genomföras
i Strängnäs under 2023.
För den vuxna publiken kommer härliga konserter att erbjudas med grupper så som Raske
Drenge och Wowakin och för den teaterintresserade så blir det stor turné med
teaterproduktionen och klassikern En midsommarnattsdröm.
Scenkonst Sörmland kommer att presentera den verksamheten vi genomför i Strängnäs
kommun närmre i kommande nyhetsbrev!
Vill du veta mer om vad vi har på gång just nu, kika då på www.scenkonstsormland.se
Och vill du komma i kontakt med oss så hör gärna av dig med ett mail till
info.scenkonstsormland@regionsormland.se

Hälsningar,
Scenkonst Sörmland

Vernissage på Multeum

Ljus över Strängnäs

Den 21 januari 2023 invigs en utställning om
Gustav Erikssons öden och äventyr innan
valet till kung i Strängnäs. Vernissaget är på
Multeum och utöver utställningen som invigs
kan du också ta del av musik och
förfriskningar på Multeum.

I början av nästa år uppmärksammar Mitt
Strängnäs i samarbete med Strängnäs
domkyrkoförsamling med Aspö, Strängnäs
Gille och Strängnäs kommun 500 årsresan genom dåtid, nutid och framtid mitt i
Strängnäs stad med "Ljus över Strängnäs".

Studenter från MDU, utbildning för
kommunikation och illustration, visar sina
bilder av historiska händelser med Gustav
Vasa i centrum. Samtidigt visas Gustav Vasa
föreningens utställning om historiska
händelser, platser och personer i Strängnäs
kommun.

"Ljus över Strängnäs" är konstfull och
dekorativ belysning på flera platser i
stadskärnan under de första veckorna i
februari.

Välkommen till inledningen av
uppmärksammandet av att det är 500 år
sedan valet av Gustav Vasa till kung!

Lördag 4 februari lyser staden upp och det
blir invigning av evenemanget på
Gyllenhjelmstorget.
Varmt välkommen!
Mitt Strängnäs

Monika Eriksson Bertilsson, ordförande
Gustav Vasa Föreningen

Tips! Sök kreativa utvecklingscheckar
Här kommer ett tips till dig som sitter med roliga och kreativa idéer till nästa år och funderar över
finansiering. Region Sörmland erbjuder nämligen en möjlighet att söka finansiering för utveckling
av nyskapande och utforskande satsningar och idéer hos aktörer som är verksamma inom de
kreativa och kulturella branscherna i Sörmland.

Sista ansökningsdag är 2 december.
Länk till utlysningen och ansökan hittar du här!

Viktiga datum

25 november
Deadline för bidrag till nästa nyhetsbrev
19 december
Nätverksträff kl. 18.00-19.30 på Multeum

500-årsresan genom dåtid, nutid och framtid
Nästa år är det 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung i Strängnäs. Med avstamp i den händelsen gör vi
som lever och bor i Strängnäs kommun en resa tillsammans under hela året och genom hela kommunen.
Vi färdas genom dåtid och nutid och blickar mot vår framtid tillsammans med besökare av vår plats i
Sörmland. 500-årsresan går genom tiderna under temana makt, demokrati, mänskliga rättigheter och
folkhälsa.”

Nygatan 10, 645 80 Strängnäs

0152 29 100

www.strangnas.se

500@strangnas.se
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