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Nu tar Bergslagsspelen ny sats	

	
Från vänster Karl-Erik och Eva Persson, Stefan Jansson, Eva Ströman och Kristina 
Dybeck.	
 
 
LINDESBERG. Med en pressträff på måndagsmorgonen startade årets upplaga av 
Bergslagsspelen igång. Spelplats blir Löa hytta och regissör och manusförfattare blir 
Stefan Jansson. 
– Vi har kanske ett hemligt arbetsnamn, säger Stefan Jansson. Men det är alldeles för 
tidigt att säga något om manuset. Jag hoppas att det kan vara klart i mars. 
Bergslagsspelen är en stor apparat med många inblandade och riktigt vad det kan bli är ännu skrivet i 
stjärnorna. Klart är hur som helst att Stefan Jansson blir den konstnärliga ledaren med manus och regi 
och att Löa hytta blir spelplats. 
– Det kommer att bli en bred familjeföreställning där hela Lindesberg är med på olika sätt, säger 
Stefan. Jag hoppas på både medverkande och publik mellan 8 och 80 år. Löa hytta blir det självklara 
navet och utgångspunkten blir både nuet och hyttans storhetstid. 
Löabygden försökte få Bergslagsspelen redan i somras, men var för sent ute, och nu kommer de åtta, 
nio speltillfällena att bli starten på bygdens andra teaterprojekt. 
– Bergslagsspelen kommer som en skänk från ovan, säger Karl-Erik Persson i Löa hembygdsförening. 
Efter Bergslagsspelen fortsätter vi med ”Hyttans hemligheter” och de båda uppsättningarna kommer 
att tangera varandra. Där kommer Helena Brusell tillsammans med Johan Svanberg att skriva manus, 
precis som under tiden med Trollstigen. 
Alltså precis den typ av synergieffekt som Bergslagsspelen försöker åstadkomma genom samarbeten 
mellan större aktörer och mindre, proffs eller amatörer. Projektägarna Studiefrämjandet Örebro, ABF 
Örebro län, Amatörteatersamverkan Örebro län och Örebro läns bildningsförbund söker nu 
samverkanspartners och finansiering för årets spel. Omkring en miljon kommer projektet att kosta i 
år. 
– Vi vet inte riktigt hur kostnaderna kommer att fördelas än, säger projektledaren Kristina Dybeck. 
Men precis som tidigare år kommer vi också att ordna workshops då vi tycker det är viktigt att hitta 
nya intresserade. Men vi försöker alltid hålla ned kostnaderna. 
– Vi utvärderar efter varje år och det har sett väldigt bra ut så här långt, säger Eva Ströman från ABF. 
Vi kommer att fortsätta att utveckla det som varit bra och integration, så som vi hade i somras, är en 
självklarhet. Men det är lite för tidigt att säga hur. 
 
	


