
TRÄGEN HET
En dans- och konstupplevelse 
av och med Åström & Bring



VÄSTERBOTTEN BERÄTTAR

Vi kallar dem kulturmiljöer – platser där människor levt 
och verkat, skapat och arbetat. I Västerbotten har vi många 
kulturhistoriskt intressanta miljöer som är väl värda ett besök.

Genom bevarade eller skapade miljöer kan man få en 
känsla av gångna tider. Där kan vi i en vacker miljö titta på 
byggnader och föremål, och lära oss mer genom kunniga 
guider, eller strosa omkring själva.

I projektet Västerbotten berättar vill vi ta ytterligare ett steg 
för att levandegöra historien. Vi har valt den urgamla och 
välbeprövade metoden – att berätta. 

Utifrån sex kulturhistoriska platser i länet har utvalda 
personer fått i uppdrag att via arkivmaterial, litteratur, 
intervjuer och foton, fördjupa sig i varje plats historia och dess 
människoöden. Med det som utgångspunkt har manus skrivits 
och de färdiga föreställningarna framförs under 2013 och 
2014 på Olofsfors bruk i Nordmaling, Västerbottens museum 
på Gammlia i Umeå, Gammplatsen i Lycksele, Nordanå i 
Skellefteå, i Vilhelminas kyrkstad och på Norrbyskär.

Vi tror att berättelsens form gör det möjligt att leva sig in i 
historien via fiktiva eller en gång levande människors öden 
och vedermödor. Vi vill att berättelsen ska öppna nya dörrar 
och skapa intresse för ”förr i tiden”, den tid som ligger till 
grund för livet här och nu.

Projektet Västerbotten berättar är ett samarbete mellan 
Västerbottens museum och Region Västerbotten med stöd
från Tillväxtverket.



TRÄGEN HET
Konstnärsduon Åström o Bring gör en föreställning på 
Olofsfors bruk. Med dans och konst skapar de en oväntad 
upplevelseresa där fem dansare/artister guidar publiken 
genom Olofsfors bruk. Historien, nutiden, kroppen, arbetet 
och den spirituella stämningen av platsen har inspirerat till 
föreställningen Trägen Het.

DATUM: 20-21 JULI KL 15

Pris: 100 kr per person, barn under 12 år gratis. 
Köp biljetter i Bruksinfo på Olofsfors bruk eller på 
Västerbottens museum.

Medverkande:
Åsa N. Åström, koreograf/dansare
Håkan Bring, konstnär
Jan Dufva, filmare
Lars Hallberg, ljuddesign
Jon Allan, ljuddesign
Elisabeth Kristoffersson, ljussättare
Helena Lundqvist, dansare
Oskar Frisk, dansare
Morgan Karlsson, dansare

Samarbetspartners/med stöd av:
Luleå tekniska universitet 
Campus Piteå
Plira kulturteknik
Balettakademien Stockholm



www.vbm.se


