JERNVERKSHELGA I FEIRING 2015

Takk for i år!
Takk for deltakelse!
Takk for støtte!
JERNVERKSHELG MED REKORDBESØK
Jernverkshelga 2015 er forlengst avviklet, og for 16. år på rad inviterte vi til kulturhelg
blant jernverksruinene på Feiringåsen. Og denne 16. gangen kunne vi notere en
formidabel publikumsrekord med hele 1 042 besøkende på de tre forestillingene av
spillet «Menn av malm, jenter av jern». Fordelt på dagene var det 293 på fredag,
400 på lørdag og 349 på søndag. 293 besøkende på fredag var også ny pemiererekord.
Den forrige premiererekorden ble satt i fjor med 289 besøkende.

Forestillingen er slutt og alle skuespillerne synger «Sangen i deg sjøl» for et fullsatt amfi.
I år har vi montert fem nye publikumsbenker.

FENGER PUBLIKUM
Vi som arrangerer har fått utallige gode tilbakemeldinger. Det er tydelig at det
historiske spillet fenger publikum. Handlingen er basert på faktiske hendelser og
virkelige personer som levde i det vesle jernverkssamfunnet i Feiring. Publikum blir
tatt med et par hundre år tilbake i tida, og vi kan følge noen menneskeskjebner i
Feiring jernverk gjennom dramatikk, romantikk, humor, gudstro, alvor og nød.
Mange publikummere ser spillet om igjen og om igjen, men samtidig opplever vi
at publikum strømmer til fra et stadig større område, ja faktisk fra store deler av
Østlandet.

Barnas sang er et rørende innslag i spillet.

Bergstrøms kone forteller sannheten under rettssaken.

«Klouman sa bare; stå stille! Dere er under arrest!»

Dorthe er skeptisk når hun får en gris fra forvalteren,
men Gudmund og Andrine er fornøyd.

I år deltok 36 voksne og 23 unger, en hest og to griser som skuespillere i «Menn av malm, jenter av jern».
I tillegg kommer fire musikere, regissør, sufflør og en del teknisk personale. På bildet ser vi voksne skuespillere
under oppvarming i øvingsuka, som var de sju siste dagene før premiera.

GODT BESØK OGSÅ PÅ ANDRE TILBUD
Det var godt besøk også på andre tilbud og aktiviteter under Jernverkshelga, som ble
avviklet 31. juli - 2. august. Ved gruvevandringen i St. Paulsgruve lørdag og søndag
var det i alt 90 betalende pluss omkring 20 unger. I Lysthuset var det 35-40 til stede
både ved foredrag lørdag og friluftsgudstjeneste og møte med Carsten Anker søndag.
Publikum møter tidlig til teaterforestillingene, så lørdag var det omkring 125 som fikk
med seg sangkonsert ved Karoline Gullberg, mens tilsvarende tall søndag var hele 140.

Hesteriding var en poplær aktivitet for unger.

Årets dåpsbarn var lille Sofie Hylander Nedrebø.
Her sammen med mamma Christine Hylander Larsen.

Karoline Gullberg underholdt med folkeviser.

TAKK TIL PUBLIKUM

Styret i Jernverkshelga er veldig godt fornøyd med årets arrangement. Først og
fremst takker vi publikum som strømmer til fra nær og fjern. Vi er veldig glad for
at så mange vil se jenverkspillet og delta på de andre tilbudene våre.

TAKK TIL FRIVILLIGE
Jernverkshelga og jernverksspillet hadde ikke vært mulig uten en fantastisk frivillig
innsats på, bak og rundt scena, i jernverket, i matboden, i St. Pauls gruve, ved
Lysthuset på Kristenkollen og på innfartsveger og parkeringsplasser.
Vi vil derfor også takke vår medarrangør, Feiring Jernverks Venner, for det gode
samarbeidet. Og vi retter en stor takk til alle skuespillere, musikere, regissør,
billettører, teknisk personale, parkeringsvakter, mange andre frivillige og grunneiere
for deltakelse, hjelp og støtte.

Feiring Jernverks Venner holdt matboden åpen gjennom tre dager i Jernverkshelga.

Sponsorene krediteres i programhefte og teaterprogram og på to nye
infotavler ved inngangene til jernverket. Plassering av godkjent av
Feiring jernverks Venner og Akershus museum.

Flatbrødbaking på gammeldags vis.

TAKK FOR STØTTE
En spesiell takk går til våre sponsorer for viktige økonomiske bidrag til spillet og
arrangementet. Dette er med på å gi oss økonomisk trygghet, som gjør at vi er klare
til å satse på ny sesong.

Alle er velkomne til ny Jernverkshelg 5.-7. august 2016!
Med vennlig hilsen
Jernverkshelga i Feiring
Hans Ekornholmen
Styreleder

