Hyttans Hemligheter presenterar
MINNET SOM FÖRSVANN
- ett teateräventyr i Löa Hytta.
Premiär 9 juli 2022 - spelas till 24 juli,
se föreställningsschema via QR-kod på affisch.
Teater - Guldvaskning - Konstutställning - Fika - Utställning om miljö
Hyttans Hemligheter - MINNET SOM FÖRSVANN riktar sig till barn ca 4-10 år och deras vuxna.
Löa Hembygdsförenings Teatersektion välkomnar er till en dag
med spännande upplevelser i en historisk miljö

Smeden har tappat minnet och inget är som vanligt längre. Spöket Anna
blev arg och gömde hans minne. Det blir barnens uppgift att hitta minnet
och övertala Spöket Anna att lämna tillbaka det till smeden! Det blir
spännande..
Hyttans Hemligheter är en interaktiv och lekfull teatervandring med barnperspektiv - publiken får
följa den vindlande historien som berättas i hyttans olika prång och fantastiska miljöer.
I den gamla välbevarade järnhyttan lever fortfarande olika underliga och udda figurer trots att det
är mer än 110 år sedan hyttan stängdes ner. Du promenerar omkring bland masugn, rostugn,
kolarkoja, kolmila, broar, smedja och vattenhjul omgiven av strömmande vatten i en vacker
Bergslagsidyll.
Pjäsen är rolig för alla åldrar. De yngre får uppleva en dråplig och händelserik historia berättad i en
unik miljö. De äldre kan se ytterligare ett djup i berättelsen som handlar om minnet som begrepp
och dess olika bottnar.
Minnet av en plats, en tid och det mänskliga minnet. Vad händer om man blir av med det?
Minns vi vår historia, arbetarnas och kvinnornas historia, barnens?
Vem blir vi när vi måste bryta upp från en plats och försöka bli hemma på en ny,
vad händer med våra minnen då?
Människor har genom hela historien både flyttat och flytt. Hyttan i Löa har stått i många hundra
år och för trakten är människors försök finna en ny tillvaro och parallellt hålla liv i sina minnen
ingenting nytt. Vi vill med vår teatervandring knyta ihop dåtid och nutid.

Varmt välkomna!
Löa Hembygsförenings Teatersektion
www.hyttanshemligheter.se

TILL VILKA ADRESSERAR VI DETTA MEJL?

Denna inbjudan riktar sig till er som arbetar i kommuner, föreningsliv, institutioner och företag som
kommer i kontakt med familjer och barn som på egen hand har svårt att ta sig till en
teaterföreställning i Löa Hytta, barn som på olika sätt lever i en socioekonomisk utsatthet.
Vi hoppas att er verksamhet - Familjecentral/Sommarkollo/Fritidsklubb/Hyresgästförening etc kan
se oss som en möjlig destination för er eventuella sommarresa! - där ni kan stå för en större del av
kostnaden för familjer som vill delta, där ni organiserar bussresa till Löa då vi möter upp på plats
och där vi gemensamt kan erbjuda en riktigt rolig dag i en spännande miljö för de som annars
kanske inte hade kommit hit!
Löa ligger i Bergslagen, Lindesbergs Kommun i norra Örebro Län. Löa Hembygdsförenings
Teatersektion är en ideell förening som verkar i en folkbildningsanda genom kultur. Vi vill berätta
vår bygds historia och vi gör det genom den magi och fantasi som teatern innebär.
Hyttans Hemligheter har under 4 år skapat teatervandringar i hyttmiljön. I samtalet inför årets
säsong formades tankarna kring hur vi presenterat vad vi gör som “teater för barnfamiljer”. Vi är väl
medvetna om att det är långt ifrån alla barnfamiljer som har möjlighet, varken logistiskt eller
ekonomiskt att komma som publik till våra föreställningar. Vi vill så gärna nå fler barn och fler
familjer och därför vänder vi oss nu till er.

Vi önskar att ni köper en hel föreställning om ca 40 personer +/- 5 personer.
Pris per biljett: 120 kr. (Ordinarie pris 130 kr, vi ger rabatt på 10 kr /biljett)
Barn under 4 år gratis.
Ex: 35 betalande och 10 barn under 4 år i er publik - 4200 kronor för biljetterna.
Beroende på er verksamhet kanske ni står för hela kostnaden eller så tar ni en liten summa betalt
per person. Ni betalar biljetterna till oss vid bokning i förväg.

Vårt kafé säljer Hyttpannkakor och korv med bröd. Ni kan såklart välja att ta med egen matsäck
och njuta av den i hyttområdet efter föreställningen. Vill ni ta med badkläder är det nära till
badbryggan för ett dopp!

För frågor, funderingar och bokning hör av er till:
Elin Hector, projektledare Hyttans Hemligheter.
E-post: elin@hyttanshemligheter.se
Tel 0732-603042
www.hyttanshemligheter.se
Följ oss på Instagram och Facebook

