
”	  Det	  var	  da	  en	  ustyrtelig	  mengde	  lag!	  
	   	   	   	  	  	  	  	  Kommer	  ikke	  kjernen	  snart	  for	  en	  dag?”	  

Fra	  Peer	  Gynt	  av	  Henrik	  Ibsen	  
	  

	  
	  
Kjære alle sammen! 
 
Vedlagt  sendes dere invitasjonen til Peer for alle 2013. 
 
Festivalen blir den 6. i rekkefølgen av Nordisk allkunstverk.  
Festivalen går av stabelen på Sundvollen hotell, i Hole kommune, 23. - 28. juni - 
2013, under en time fra Oslo sentrum og likevel i vakkert åpent landskap med vann, 
skog og fjell.  
 
Denne gangen vil vi i sterkere grad fokusere på samværet og kommunikasjonen i 
gruppen og temaet.  
Ved hjelp av scenebilder fra Peer Gynts vei gjennom livet; ungdomstiden, voksen 
livet og livets modning vil vi belyse våre egne opplevelser fra våre liv.  
 
De virksomheter som også vil være med på å vise fram scener fra Peer Gynt er 
hjertelig velkommen til det. Ta da kontakt med oss for ønske /utdeling av scene. 
Denne gangen, står virksomhetene fritt til å tolke utvalgte scene på sin måte.  
Deres del vil bli et enkeltsående “bilde” som vil bli vist via et vandreteater rundt 
Sundsvolden Hotell.  
Vi vil så langt som mulig besøke grupper og virksomheter gjennom høsten 2012 og 
vår 2013 for å gjøre dette kjent.  
 
Festivalen vil ha et bredt spekter av aktiviteter, workshops og marked. Har du eller 
din virksomhet noen kunstskatter eller varer dere vil vise frem- gi beskjed om dette så 
vil vi ordne en stand for dere. 
 
I forberedelsen av festivalen ønsker vi deltagelse fra virksomhetene. Dette gjelder 
både beboere og medarbeidere, funksjonshemmede som funksjonsfriske.  
Etter jul inviterer vi derfor til arbeidshelger slik at deltagerne på festivalen kan ha 
innvirkning på innholdet av festivalen.  
 
 
 
Vennlig hilsen på vegne av forberedelsesgruppen;  
Prosjektleder Aina Nagell-Sværk og Dag Balavoine 
aina-nagell@hotmail.com 
+47 971 11 789 
http://www.nordisk.allkunstverk.com	  
http://www.facebook.com/PeerForAlle2013	  
	  


