
LANDSBYGDSUPPRORET - Ett musikaliskt manifest!            

27 sep kl. 19.00 - Säters Folkets hus   

Samantha Ohlanders och RIKSTEATERN En föreställning om drömmar och utopier. Om byråkrati och rat-

ionalitet. Om hopp och att våga tro på något. Det blir folkbildning och folkrörelse. Tillsammans med sin tre-

mannaorkester vill musikern Samantha Ohlanders påbörja ett samtal om hur vi skapar det samhälle vi vill 

ha. Arrangör: Säters kommun kultur  i samarbete med Riksteatern  
 Landsbygdsupproret med Samantha Ohlanders | Säter kommun (sater.se)  

 

KULTURARVSDAGEN VID KONSTHJULET  
11 sept kl. 10-12 i Sördalen  
Kl. 10.00: Timmerman Anders Fransson håller föredrag om läggning av pärttak och visar den traditionella 

metoden att handspänta pärt. Kl 11.00: Konsthjulet är Säters mest unika kulturmiljö. Konstvaktare Erik Dra-

ken/Jon Bodin berättar den spännande historien och kör det över 6 meter breda hjulet. En kraftfull upple-

velse. Servering av kolbullar och kaffe. Fri entré. OBS! Tag med egen stol. Arrangör: Säters kommun kultur 

och Säters hembygdsförening Kulturarvsdagen 2022 | Säter kommun (sater.se)  

GÄSTSPEL DANS: BACK2BACK- En helkväll med ilDance 
1 okt kl. 19.0o - Säters Folkets hus  
Something to do, someone to love, something to look forward to är de tre komponenterna för lycka är enligt 

Gordon Livingston M. D. Koreografi: Lee Brummer.  Schism är ett multidisciplinärt dansverk som undersöker 

vår acceptans av tillvarons gränser och hur det påverkar vår uppfattning av världen. Koreografi: Israel Aloni. 

Tips! Workshop för allmänheten: GAGA People med Lee Brummer. 1 okt kl . 17.00 på Folkets hus. Gratis. An-

mälan: sofia.ylinen@sater.se Arrangör: Säters kommun kultur i samarbete med ilDance och Dalateatern 

 Back2Back - nya dansverk av Säter-trogna ilDance | Säter kommun (sater.se)  

MANSBOKEN - FRÅN EN KILLE TILL EN ANNAN  
11 oktober kl. 18.30 - Säters Folkets hus  
Föredrag av ATILLA YOLDAS  - journalist, aktivist, debattör och författare som med vass penna och skarp 

röst skapar förutsättning för förändring på riktigt. Han diskuterar frågor som rör bland annat sex, relation-

er, våld, psykisk ohälsa, kvinnosyn och homofobi. Ta del av personliga upplevelser av machokultur från en 

ung man som själv vuxit upp i och med dessa destruktiva normer, där han talar om hur det hämmar killar 

och skadar deras omgivning. Inom Fokusveckan på psykisk hälsa i Dalarna. Fri entré. Arrangör: ABF, Skå-

debanan, Säters kommun, RSMH MANSBOKEN - FRÅN EN KILLE TILL EN ANNAN | Säter 
kommun (sater.se)  

 Biljetter : Kultur | Säter kommun (sater.se) och på Säters bibliotek  

Kulturprogram i Säter hösten 2022 

https://www.sater.se/evenemang/landsbygdsupproret/?date=202209271900
https://www.sater.se/evenemang/kulturarvsdagen/?date=202209111000
https://www.sater.se/evenemang/back2back-ildance/?date=202210011900
https://www.sater.se/evenemang/mansboken-fran-en-kille-till-en-annan/?date=202210111830
https://www.sater.se/evenemang/mansboken-fran-en-kille-till-en-annan/?date=202210111830
https://www.sater.se/gora-uppleva/kultur/


Kulturprogram i Säter hösten 2022 

GÄSTSPEL DANS: Uzumaki Company - Be. Girl 
12 nov kl. 19.0o - Säters Folkets hus 

Frankrike: Koreografen Valentine Nagata-Ramos är den b-girl som utklassat hundratals b-boys, erhållit en 

vice världsmästartitel och gått segrande ur We Bgirlz battle. Nu gästar hon Sverige med sitt kompani Uzu-

maki. Med fem handplockade b-girls skakar Uzumaki Company om hiphopens maskulina bildspråk. Före-

ställningen turnerar med Dansnät Sverige. 

Tips: Workshop för allmänheten: Streetdance med Uzumaki co. 12 nov kl. 11.00, plats meddelas senare. 

Gratis. Anmälan: sofia.ylinen@sater.se Arrangör: Säters kommun kultur i samarbete med Dansnät Sverige 

och Dalateatern Uzumaki Company - Be. girl | Säter kommun (sater.se)  

GRATIS FILMFESTIVAL PÅ HÖSTLOVET - För dig mellan 0-17 år 
Under höstlovet (v.44) på Säters Folkets hus, biosalongen 

Från och med mitten av oktober finns alla filmer, datum och tider att hitta här: sater.se/evenemang/
filmfestival. Gratis festivalpass finns att hämta upp på Säters bibliotek och Ungdomens hus från och med 
mitten av oktober. Arrangör: Säters kommun Kultur i samarbete med Säters Folkets hus med stöd av Film 
i Dalarna 

ÖDESMÄRKT 
1 nov kl. 19.00-21.20 - Säters Folkets hus 
Den pojke som Anders räddat från rännstenen i Paris växer upp till en ung man. Anders har vigt sitt liv åt 

att Daniel ska lära sig svenska och arbeta vid orkestern. Men när systerdottern och den unge fransosen 

fattar tycke för varandra börjar svartsjukan gro på den idylliska gården. Ödesmärkt som skrevs för hundra 

år sedan beskrevs som ”skandalös” och denna queerhistoria föll i total glömska. Karin Smirnoff, dotter till 

August Strindberg, skrev dramatik som ansågs för radikal för sin tid. Nu sätts den upp för första gången av 

DALATEATERN. Arrangör: Säters kommun kultur och Dalateatern  
ÖDESMÄRKT av Karin Smirnoff | Säter kommun (sater.se)  

HELLRE BIPOLÄR ÄN POPULÄR - en musikalisk livsresa 
16 okt kl. 15.00 - Mentalvårdsmuseet i Säter, Länsväg 16 
Av och med Mattias Bredenberg. Inom Fokusveckan på psykisk hälsa i Dalarna. Publiksamtal med före-

ningen Balans. Fri entré. Boka plats på Säters bibliotek tele 0225 –55186 Arrangör: SV och Säters kommun 

i samarbete med Mentalvårdsmuseet HELLRE BIPOLÄR ÄN POPULÄR | Säter kommun (sater.se)  
 

 Biljetter : Kultur | Säter kommun (sater.se) och på Säters bibliotek  

https://www.sater.se/evenemang/uzumaki-company-be-girl/?date=202211121900
https://www.sater.se/evenemang/odesmarkt-karin-smirnoff/?date=202211011900
https://www.sater.se/evenemang/hellre-bipolar-an-popular/?date=202210301600
https://www.sater.se/gora-uppleva/kultur/

