Musik, humor och äkta glädje!
2 000 personer kom ,ll Saxebyn i Kil för a7 se korna släppas ut på grönbete. En åskådare
hade åkt ända från Stockholm för a7 hon ville uppleva den äkta, sprudlande livsglädjen ...
Som glädjespridare är vi i DalenSkaparna nästan lika bra som e6 kosläpp! A6 vi själva har
väldigt roligt på scenen är en sak, men ännu vik>gare är vad vår publik tycker: ”Härlig
musik!” ... ”Mycket humor och stôlli6 allvar!” ... ”Medryckande!” ... ”Det kan bli vad som
helst!” ... ”Vilken underbar spelglädje!”
Vi är fyra stycken som gör det här bara för a6 vi
har lust. Bengt, Gunnar och Håkan är glada
pensionärer och lelltösa Chris>na har e6 par
decennier kvar. Men vi är alla ”passionärer” som
njuter av a6 bjuda på oss för a6 roa andra och
skapa en stunds meningsfull avkoppling i >llvaron.
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Vår repertoar växlar mellan ﬁnstämda visor,
Bengt Gunnar Håkan
Chris,na
medryckande allsånger och rockiga elvislåtar.
Och när Chris>na och Håkan tar fram durspelet och nyckelharpan blir det äkta folkmusik!
Namnet ”DalenSkaparna” uppstod en gång i den ideella föreningen Republiken Klarälvdal’n
när vi bestämde oss för a6 skapa våra egna förutsä6ningar i norra Klarälvdalen. Det gick
rik>gt bra och Republiken ﬁck >ll och med pris som Sveriges bästa landsbygdsprojekt.
”DalenSkaparna” blev e6 sä6 a6 förpacka och sprida vår kunskap och inspira>on >ll
omvärlden på e6 lä6samt sä6 och sedan har det bara rullat på med musikaliska seminarier,
konserter och klokrolig underhållning.
Om du vill avnjuta en stunds levande sång och musik serverad på stôlli6 allvar så är
DalenSkaparna e6 go6 alterna>v. Åtminstone om vi får tro vår publik ...
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Så här får du kontakt med oss:
Bengt Gustavsson – tel 070-5484605; epost bengt@kresam.se
Chris>na Lundqvist – tel 070-2644008; epost chris,na@chris,nalundqvist.se
Gunnar Hjerdt Bengtsson – tel 070-3740151; epost guhben@gmail.com
Håkan Hjerdt – tel 070-2032442; epost h.hjerdt@telia.com

