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Västanå teater firar finalplatsen i Stora
Turismpriset 2019
Västanå teater vann inte Stora Turismspriset 2019 men är en mycket nöjd och
värdig finalist. Vinnare blev Fjärdhundraland.
2018 korades Västanå teater som vinnare av Värmlands Turismpris. 2019 har
Visit Värmland nominerat Västanå teater till Stora Turismpriset med
motiveringen:
”Med en nytänkande berättarstil och ett trollbindande scenspråk har Västanå
teater blivit en svensk kulturbärare av rang. Berättarladan i Sunne är idag en
starkt bidragande del till besöksnäringen och att fler upptäcker Värmland – inte

minst för att uppleva skandinavisk folkkultur i sagolika miljöer.”
Västanå teater och dess huvudscen Berättarladan i värmländska Sunne har
sedan decennier trollbundit besökare från hela Norden med sin
berättarteater, som tar sitt avstamp i begreppen myt, saga och poesi. Det
unika scenspråket har den skandinaviska folkkulturen som inspiration och
utgångspunkt, som vid varje teatertillfälle låter text, musik och rörelse vävas
samman i skildringar som årligen får publiken att vallfärda hit.
Under sommaren spelas här ett femtiotal föreställningar med sammanlagt
cirka 30 000 besökare per säsong. Att erbjuda publiken en upplevelse som
kombinerar det nära berättandet tillsammans med mat, miljö och fantastiska
kostymer, är kärnan i en verksamhet som ständigt växer i popularitet.
– Vi är så stolta över att ha blivit nominerade. Västanå teater har under åren
hedrat sitt värmländska arv och nytt för i år är julföreställningen som kommer
att äga rum i den nya vinterbonade salongen Loftet i Berättarladan. Vi må
vara den minsta regionteatern i Sverige, men vi är den som ger flest
föreställningar, säger Leif Stinnerbom som är Västanå teaters konstnärlige
ledare och regissör sedan 1990.
För Västanå teater är det av stor vikt att kunna bidra till nya kunskaper
genom att axla rollen som en kulturbärare som besökare vill återkomma till.
Den nytänkande scenkonsten tillsammans med berättartraditionen, är
anledningen till att Västanå teater blivit ett självklart besöksmål för den som
önskar ta del av verk av bland andra Selma Lagerlöf, Ibsen och Shakespeare
på ett sätt som känns spännande och tilltalande.
– Västanå teater är en väl värdig finalist och har gjort sig ett namn långt
utanför Värmlands gränser och bidrar till att allt fler upptäcker vad bygden
och landskapet har att erbjuda, säger Mia Landin vd för Visit Värmland.
För mer information:
Mia Landin, vd Visit Värmland, e-post: mia.landin@visitvarmland.se, tel. 054776 60 01
Emma Hultcrantz, Västanå teater, emma@vastanateater.se, tel. 076-827 66
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Stora Turismpriset
Stora Turismpriset lyfter fram föredömliga insatser som har utvecklat
turismen i Sverige. Priset delas ut för 26:e året i rad av Stiftelsen för
kunskapsfrämjande inom turism, som är en fristående stiftelse vars syfte är
att främja utvecklingen av kunskap inom svensk turism.
Kandidaterna till Stora Turismpriset 2019:
• Sápmi Nature, Norrbotten
• Forsknäckarna, Västerbotten
• STF Jämtlands- och Härjedalsfjällen, Jämtland Härjedalen
• Norra Berget Sundsvall friluftsmuseum, Västernorrland
• Järvsö Bergscykel Park, Gävleborg
• Falu Gruva, Dalarna
• Västanå teater, Värmland
• Wadköping, Örebro län
• Genbergs Sommarcafé, Västmanland
• Fjärdhundraland, Uppsala län
• Lidö Värdshus, Stockholms län
• Ramsvik Stugby & Camping, Västra Götaland
• ReTuna, Södermanland
• Flygvapenmuseum, Östergötland
• Hotell S:t Clemens, Gotland
• Skullaryd Älgpark, Jönköpings län
• Falkenbergs skafferi, Halland
• IKEA museum, Kronoberg
• Kackelstugan, Kalmar län
• Absolut Home, Skåne

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra
medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som
tillsammans jobbar för att stärka och utveckla den värmländska
besöksnäringen. Tillsammans tar vi tillvara på mångfalden och förstärker
kunskapen som finns i vår bransch. Genom att skapa samlingspunkter och
plattformar för den värmländska besöksnäringen möjliggör vi nya affärer och
samarbeten.
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