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Allmänt
Året har, liksom 2019/2020, präglats av Coronapandemin. Förberedelserna för 2021 års spel med
säljbrev, utskick, kontrakt m m påbörjades men när pandemin tog ny fart tvingades vi inse att
restriktionerna omöjliggjorde att spelen kunde genomföras. Beslut om att ställa in spelen ytterligare
ett år togs den 26 april i samråd med regissör och delar av ensemblen.
De kontrakterade i ensemblen har välvilligt avstått från sitt arvode, vilket vi är mycket tacksamma
för.
För det ekonomiska resultatet hänvisas till Resultaträkningen.
Personal
Martin Hinrichs har engagerats för att sköta uppdateringen av hemsidan och Ingvar Sivertsson har
stöttat i ekonomifrågor.
Marknadsföring
Samarbetet med Visit Dalarna har fördjupats. Vi använder deras biljettförsäljningssystem, Nortic,
och får också hjälp att utveckla våra ”produkter” och kontakter med kommunens övriga föreningar
och företag.
Marknadsföringen har varit inriktad på bussbolag, föreningar, församlingar och större sällskap men
pga pandemirestriktionerna begränsades utskicken geografiskt till våra närliggande län. Mycket av
utskicken har gjorts via mail men också vanlig post då omkring 900 säljbrev har skickats ut.

Vi har erbjudit våra annonsörer/samarbetspartners annonsplats på hemsidan, i våra andra sociala
medier och en plats i vår eventuella programbok. Annonsplatserna säljs i tre pris- och storleksnivåer
(Max, Medium och Mini). Detta har mottagits mycket positivt bl a för att företagen syns hela året.
Totalt har 26 annonspaket sålts.
Vänföreningen har fått brev hösten 2020 och våren 2021 för vi ska hålla kontakten med
medlemmarna men också att påminna om deras kanske viktigaste uppgift att fungera som
ambassadörer. Vänföreningens medlemsantalantal är nu 158 betalande medlemmar.
Flera tidningsartiklar om spelen har publicerats i Dala-Demokraten (4), Falu-Kuriren (3), Siljan
News (3), Dalabygden (4) och Dagen (1). Mycket har handlat om fotoutställningen.
Investeringar på spelplatsen
På Ingmarsgården har gräsklippning, slyröjning och en del mindre målningsarbeten gjorts. En
städdag, både ute och inne, genomfördes under våren.
Reklamtavlan i Hjulbäck har snyggats till genom att den skrapats och målats.
Aktiviteter
Fotoutställningen ”50 år med kameran i Palestina” visades 1 – 31 juli på Storänget i samarbete med
Nås camping och Pop up caféet/Bettys skafferi. Den visade ett drygt 50-tal bilder från Mellanöstern
tagna av American Colony Photographers under första hälften av 1900-talet. Utställningen sågs av
615 besökare. Gensvaret har varit mycket stort och antalet besökare översteg vida våra
förväntningar.
Seminariet ”Nåsbor i världshändelsernas centrum” genomfördes som ett heldags webbinarium 5 juli.
I webbinariet deltog 52 deltagare förutom föreläsarna Anna-Karin Palm, Karin Roxman, Joel
Halldorf, Sune Fahlgren och Eva Cronsioe. Föreläsningarna var av hög klass.
Under de tänkta speldagarna har delar av tidigare föreställningar samt en Ingmarsspelskonsert
streamats via hemsidan med hjälp av Eva och Peter Östling. Nåsbornas liv i Jerusalem har
nedtecknats som personporträtt av Skans Vicky Airey och presenterats på Facebook var månad.
Curt Tysk och Gästgivar Bibbi Andersson har medverkat med föreläsningar om Ingmarsspelen vid
två samlingar i Kyrkan arrangerat via Stiftsgården i Rättvik.
Thorsten Limnell arrangerade i juni Jaguarklubbens årliga träff i Nås och Storänget där
utställningen besöktes.
Vi hoppas att dessa aktiviteter har lett till ökat intresse för Ingmarsspelen 2022.
Övrigt
Vi har erhållit kulturbidrag från Ideell Kulturallians, Vansbro kommun, Svenska Kyrkan med Järna,
Nås och Äppelbo församling, Stiftelsen Falkdonationen samt Gunnar Tysks minnesfond vilket vi är
mycket tacksamma för.
Ett fyrtiotal kondoleanser/minnesgåvor har skrivits under verksamhetsåret och gett ett tacksamt
ekonomiskt bidrag. Försäljningen av skärbrädor och brickor har ökat, främst i samband med
fotoutställningen.

Tack
Tack till alla som stöttat Ingmarsspelen under året. Vi vill särskilt tacka Hembygdsföreningen,
Sockenföreningen, Hemslöjdsföreningen, Nås IF, Vansbro Kommun, Svenska Kyrkan,
Medborgarskolan, Vänföreningens medlemmar, Eva och Peter Östling samt alla övriga
samarbetspartners för gott samarbete och god hjälp.
Till minne
Under året har Sten Eiding, en trogen besökare och mångårig medhjälpare, gått bort. Tack för allt
Du gett oss.
Nås 2021-10-26
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