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Bästa medlem i Ingmarsspelens vänförening.
Nu satsar vi stort på att genomföra Ingmarsspelen i sommar efter två inställda säsonger pga
pandemin. Spelen kommer att ges 1 - 5 juli. Intressanta nyheter i år är tre nya rollinnehavare. Vi är
mycket glada och stolta över att ha lyckats engagera:
Fredrik Lexfors i rollen som Hellgum. Fredrik, även känd som Kantorn efter sin medverkan i
Talang 2017, är musikalartist och skådespelare. Han har medverkat i många klassiska musikaler
som Evita, Jesus Christ Superstar, Singing in the rain, West Side Story, My Fair Lady och har spelat
huvudrollen Jean Valjean i Malmö operas uppsättning av Les Miserables. Han har vidare haft roller
i flera film och TV produktioner och nu senast gör han en trippelgestaltning av Per Gessle, Ulf
Lundell och Ola Håkansson i föreställningen om det gamla kultbandet ”Noice”. Fredrik har även
förankring i bygden då hans hustru kommer från Dala-Järna.
Täpp Kerstin Arnesson från Malung blir årets Gertrud. Kerstin studerar teater i Karlstad. Som
nioåring medverkade hon i uppsättningen Ett Satans Spektakel av Zornensemblen Mora och har
funnits bakom scenen på både Himlaspelet och Skinnarspelet.
Gina Hedemo från Avesta gör rollen som Mor Britta, kvinnan som ifrågasätter Hellgum och hans
lära. Gina är lärare och har tidigare teatererfarenheter från krogshower och har medverkat i
folklustspel och i teatern om Madicken på By hembygdsgård. Hon har dessutom rötter och
förankring i Nåsbygden.
Vi sänder ett varmt tack till Johan Wikström, Amelie Eiding och Solweig Hult för deras fina insatser
i sina roller under flera år.
Ingmarsspelskonserten med medverkan av ensemblen ges 2 juli i Nås kyrka. Fotoutställningen ”50
år med kameran i Palestina” med ett 50-tal unika bilder från American Colony Photographers
visas även i år i Konstladan på Storänget 1–31 juli. Utställningen med äldre bilar blir söndag 3 juli
och under alla speldagar visar hantverkare och konstnärer sina alster.
Vi hoppas du vill fortsätta stödja spelen genom att förnya ditt medlemskap i vänföreningen men
också genom att dela Ingmarsspelens sida på sociala medier och vara vår ambassadör på den plats
där du bor. Bifogat finns vårt säljblad som du gärna får dela och sända till dina vänner.
Årsavgiften 100:- kan insättas på Swish 123 307 56 52 eller Bankgiro 5976-5214. Den går
oavkortat till spelen.
Ange ditt namn och e-mail adress på din inbetalning eller till vår mailadress
vanner@ingmarsspelen.se. Vi behöver den för att sända kommande brev till dig. Alternativt kan
du läsa brevet på vår hemsida www.ingmarsspelen.se.
Vi tackar varmt för ditt stöd till Ingmarsspelen och hälsar dig välkommen som fortsatt
medlem 2022. Hoppas vi ses på Storänget i sommar.
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