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Det stora operalyftet stärker
Ljusnarsberg som turistdestination
Den ideella stiftelsen Kulturcentrum Ljusnarsberg står som huvudman för det
välkända Bergslagsfenomenet Opera på Skäret. Under de femton säsonger
som hittills passerat sedan starten 2004 har Skäret förvandlats till en sagolik
värld i operans tecken och över hundratusen besökare har hittills njutit av de
många klassiska mästerverk som satts upp.
Redan 1996 fick grundaren Sten Niclasson en idé när han besökte Skäret.
Idén växte och tog form och mynnade med tiden ut i det som idag är en
världsunik verksamhet som rönt stor uppmärksamhet såväl nationellt som
internationellt.

- Ett stort antal internationella operasångare kommer hit och spelar i våra
föreställningar. Vi sätter primärt upp stora klassiska verk men gör dem i vår
egen version och med egen produktion, berättar Sten med stolthet i rösten.
Och Sten har all anledning att vara stolt. Opera är en konstart som ställer
stora krav på såväl artister som produktionsmedarbetare runt omkring och
den lämnar ingen oberörd.
Att driva en sådan här verksamhet kräver resurser i form av både kunskap,
hängivenhet och ekonomi. En rad donatorer och stöttepelare har funnits med
längs resan och en av dem är Sparbanksstiftelsen Bergslagen. Nyligen
beviljade stiftelsen ett bidrag för satsningen Det stora operalyftet, ett projekt
som drivs tillsammans med Region Örebro.
- Projektet handlar om att utveckla de kringliggande bitarna, logistiken runt
omkring operaföreställningarna, och skapa utökade möjligheter för alla
tusentals operabesökare att bo, äta och uppleva även andra saker under sitt
besök i Ljusnarsberg.
Det råder ingen tvekan om att Opera på Skäret en gång för alla sätter
Ljusnarsberg på kartan. Det stora operalyftet kommer att bidra till att
kommunen stärks ytterligare som turistdestination, vilket är väldigt positivt,
tycker Sten.

Bergslagens Sparbank verkar i och för Bergslagen. Du känner igen oss på det
lokala engagemanget och vårt starka kundfokus. Vi finns där våra kunder finns
och utgår alltid ifrån kundens behov, när vi utformar rätt produkter och tjänster
för kunden.
Vi vet att en fungerande bank är viktigt för att marknaden ska vara välmående.
Genom ett ytterst decentraliserat arbetssätt ihop med både lokala kontor och
modern teknik, är vi i princip tillgängliga för kunden dygnet runt. Vi har privatoch företagsrådgivare med mandat att fatta egna beslut i affärsfrågor som berör
kunden. Det betyder snabba beslut och klara besked för kunden.
Genom egna projekt och sponsring som exempelvis Drömjobbet och Bergslagens
Sparbank Cup, eller via vår ägare, Sparbanksstiftelsen Bergslagen, bidrar vi till
Näringsliv, Forskning, Utbildning, Idrott och Kultur i Bergslagen. Därmed är varje
kund i Bergslagens Sparbank med och utvecklar samhället vi bor och verkar i.

Eller som vi brukar säga; Tillsammans berikar vi Bergslagen.
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