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VÄSTANÅ TEATER – BERÄTTARLADAN I SUNNE 
 

Solens dotter Beijen Neita blir samefolkets vän, som hjälper dem i hårda prövotider. Möt 
gudar och gudinnor, de första samerna och mäktiga noitie, nåjder i kamp mot Stallos – 

jättefolket. 
En färgsprakande mytisk föreställning, som bygger på Anders Fjellners diktcykel 

Solsönernas saga, kommer att berättas på sedvanligt Västanåmanér med skådespeleri, 
musik, dans, rörelse och fantasieggande uttryck i dekor, kostym och masker. 

 
Sahlströmsgården är en skattkammare, fylld med minnen av märkliga konstnärsöden. Här 

samlades från sekelskiftet och framåt, konstnärer och kulturpersonligheter från hela 
landet. Man fann inspiration i naturen och människorna och man återvände ofta och 

gärna. Sahlströmsgården har fått sitt namn efter storbonden Per Sahlström, 
”Fryksdalskungen” kallad. Av hans tio barn kom, till bondens stora förtret, tre att bli 

konstnärer. Anna blev målarinna, Bror skulptör och träsnidare och Ida – som pappa ansåg 
vara ”gårdens bäste dräng” – ville hellre väva och designa textilier och möbler. 

 

19-20 JULI 2023 

 
Dag 1 – ons 19 juli 2023 
Kl. 11.00 Avresa från Eskilstuna, teatern 
Kl. 11.20 Avresa från Torshälla, Kofältet 

Stopp för busskaffe  
Vid ankomst till Sunne checkar vi in på Hotell Frykenstrand.  

Kl. 16.00 Gemensam middag serveras på hotellet. 
Kl. 18.00 Föreställningen ”Solens Dotter” i Berättarladan vid Rottneros park börjar. 

Åter till hotellet för övernattning 
 
Dag 2 – tors 20 juli 2023 

Frukost på hotellet och utcheckning 
Vi besöker Sahlströmsgården i Torsby där vi får en guidad visning samt äter lunch.  
 
Hemresa för att vara åter i Eskilstuna ca kl. 18.00. 
 

Pris per person: 2.995:- singelrumstillägg: 450:- 

 
I priset ingår: bussresa, logi 1 natt del i dubbelrum, 1 x 2-rätters middag exkl. 

dryck, 1 x frukost, 1 x lunch, 1 x busskaffe med smörgås, 
teaterbiljett, guidad visning Sahlströmsgården 

  

 


