
 
 

Foto- och Musicalresa fredagen den 15 augusti 2014 

Fotograf Hans Gedda ställer denna sommar ut på Galleri Hälleforsnäs 7 juni – 24 augusti. 

”Hans Gedda & mörkrets mästare” visades på Nationalmuseum under våren och delar av den 

utställning tillsammans med andra fotografiska verk, skulpturer och teckningar visas nu i Hälleforsnäs. 

Hans är framför allt känd för sina porträtt på makthavare och kändisar varav många blivit ikonbilder i 

vårt nationella kulturarv. Tove Jansson, Olof Palme, Nelson Mandela och Björn Borg är några av alla 

de storheter som låtit sig fotograferas av honom.  

                        

 

Spring Awakening slog ned som en bomb på Broadway när den hade premiär på hösten 

2006. Det handlar om tolv ungdomar på tröskeln till vuxenvärlden. Inom dem vaknar känslor som de 

aldrig förr känt. Men i stället för att guidas in i vuxenvärlden möts de av föräldrar och lärare som är mer 

intresserade av resultat i skolan än att diskutera vad de verkligen känner och upplever. 

Recensenterna var lyriska och publiken älskade den. Musikalen blev vinnare av åtta Tony Awards 

2007 inklusive den för bästa. 

 

 

.  

Program med ca-tider 

Kl 1600   avresa med buss från Galleri Fiskhuset, Behmbrogatan 11B, Nyköping. Du serveras 
vin/vatten med tilltugg och vi säljer lotter med fina vinster. 

Kl 1730   beräknad ankomst till galleriet i Hälleforsnäs där vi får en guidad visning 
Kl 1900   Spring Awakening på Kolhusteatern, smörgås eller kaffe finns att köpa i pausen 
Kl 2300   hemma igen 

 
Som medlem betalar du 475,- och du får gärna ta med familjemedlemmar/vänner som inte är 
medlemmar i konstföreningen, deras pris blir då 575,- Antalet platser är begränsat, så först 
till kvarnen gäller.  
 
Välkommen med din anmälan senast den 5 augusti 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. 
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