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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Camilla Röjerås

PRESSMEDDELANDE

Invigning, fyrverkerimusik och festligheter i Sala Stadspark
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Under året som gått har det byggts för fullt i Sala stadspark. Nytt kafé och
servicehus, ny parkering och en ny entré har skapats. Entrén kommer nu att
prydas med konstverket ”Vara vatten” av Catrin Andersson. Allt detta firar vi
med en officiell invigning den 3 september klockan 19.00 i samband med
Händels fyrverkerimusik.
Årets upplaga av Händels fyrverkerimusik blir i år festligare än vanligt. Under det
senaste året har det förnyats en hel del i stadsparken och nu är arbetet snart färdigt.
Det kommer att firas med en officiell invigning av det nya parkområdet.
Innan fyrverkerimusiken blir det invigningstal av kommunalrådet Carola
Gunnarsson, konstnären Carina Andersson inviger sitt nya verk ”Vara vatten” och
Regionteater Väst och Västmanlandsmusiken bjuder på dans och musik.
Utöver detta blir det traditionsenligt konserter, utdelning av pris till årets
Salaambassadör samt Händels fyrverkerimusik med fyra orkestrar och fyrverkerier.
Välkommen till en folkfest för alla Salabor och besökare!

Program för invigning 3 september kl. 19.00 vid nya konstverket, parkens entré, Ekebygatan



Regionteater Väst och Västmanlandsmusiken presenterar specialkomponerad musik av Tomas Elfstadius
och dans av Gunilla Jansson och Åsa Thegerström och parkourartisten Surasak Norasaen Pi. Konstnärlig
ledning Camilla Ekelöf i samband med Regionteater Väst.



Invigningstal av Carola Gunnarsson, kommunalråd samt Catrin Andersson, konstnären bakom ”Vara
vatten”.



19.20 i Franska parken. Sala blåsorkester under ledning av dirigent Malin Trast



Ludvika musikkår och Ansgarskyrkans musikkår



Utdelning av pris till årets Sala ambassadör



Ca 20.40 Händels Fyrverkerimusik under ledning av dirigent Leif Karlsson
Konferencier under kvällen är Benny Wetterberg
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