
!!!!!!!!!!!!!
Välkommen att följa med oss på konst- och musikalresa till !
Galleri Hälleforsnäs och Kolhusteatern fredagen den 7 augusti 2015!!
Vi  samlas i Galleri Fiskhuset kl 16:00 där vi äter en lättare måltid. Sedan samåker vi i bilar till Hälleforsnäs 
dit vi beräknas komma ca kl 17:45.!
 !
"fåglar, fåglar, fåglar"!
Vi inleder med ett besök på Galleri Hälleforsnäs som visar utställningen "fåglar, fåglar, fåglar" - grafik och 
akvareller av Göran Brunius (1911-2005). Göran var en av Sveriges stora fågelkännare. Som konstnär 
porträtterade han varje art med stor kännedom och med konstnärlig blick för vars och ens särart och 
skapade ett monumentalt porträttgalleri av Sveriges fåglar.!
 !
"Revisorn"!
Kolhusteatern bjuder i år på musicalen "Revisorn" baserad på Gogols roman som bearbetats av Erik 
Lindman och Catrin Holegård:!
"Trots att pjäsen skrevs för bra länge sedan såg vi flera beröringspunkter med dagens samhälle. Vi såg 
möjligheten till en galen komedi. Vi har försökt att skapa en tidlös berättelse över människans förmåga att 
sko sig själv och bevaka sina positioner. Musiken i vår föreställning bär inte så mycket berättelsen framåt , 
som annars är vanligt i en musikal eller musikteater. Vår tanke är att musiken ska vara (kortare) hållplatser 
där publiken kan stanna upp och reflektera eller bara stanna kvar i en känsla. Musikvalet är till stor del rock 
och blues, vilket också skapar en kontrast till berättelsen, och är med och skapar osäkerhet om vilken 
tidsepok vi befinner oss i. Det tidlösa i människans drivkrafter förstärks".!
 !
Program med cirka-tider!
16:00    Samling i Galleri Fiskhuset där du serveras en lättare måltid.!
16:30    Avresa till Hälleforsnäs i bilar!
17:45    Beräknad ankomst till galleriet i Hälleforsnäs där vi får en guidad visning!
19:30    Revisorn på Kolhusteatern. Förtäring finns att köpa i pausen !
23:00    Hemma i Nyköping igen!
 !
Som medlem betalar du 475:- och du får gärna ta med familjemedlemmar/vänner som inte är medlemmar i 
föreningen. Deras pris blir då 575:-.!
 !
Välkommen med din anmälan senast den 23 juli till info@gallerifiskhuset.se eller 0155-12 07 70. För att 
underlätta vår hantering ber vi dig samtidigt med anmälan sätta in deltagaravgiften 475:- (575:- för icke 
medlemmar) på bg 373-1312.!
 !
Välkommen!!
 !
/Galleri Fiskhuset!
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