
Med en stor bredd och lång erfarenhet har cirkusartisten Peter 
Åberg rest över hela världen, passerat mer än 40 länder och framfört 
mer än 1000 föreställningar. Han är i grunden jonglör och akrobat 
men blandar gärna in musik, magi och minneskonst i sina olika 
framträdanden.

Av 700 sökande fick just Peter uppdraget som vårt distrikts egen
cirkusartist. Det innebär att han kommer att genomföra 15 föreställningar, 
fyra workshops (varav två för vuxna och två för de yngre) på bygdegårdar i 
Södermanland. 

Boka Peter till er bygdegård
Nu har er bygdegård möjlighet att boka hans föreställning helt kostnadsfritt, och 
dessutom kan föreningen behålla eventuella biljettintäkter. Kulturbygdsturnén 
finansieras helt av Statens kulturråd genom Bygdegårdarnas Riksförbund. Perioden för 
turnén är från denna höst till och med juni nästa år men artisten lägger störst fokus på 
våren. 

Södermanlands bygdegårdsdistrikt presenterar stolt 
cirkusartisten Peter Åberg

Kulturbygdsturné

         Boka genom att 
kontakta Peter:

             igiveyoume@gmail.com
           www.igiveyoume.com           
                            070-350 49 23

Under Kulturbygdsturnén kommer Peter framföra en ”Best Of”-föreställning med nummer från olika pro-
duktioner han gjort de senaste 20 åren. Detta kommer inkludera några av hans klassiker men också helt 
nytt material som aldrig tidigare visats. Det blir helt enkelt ett unikt framträdande med extra av allt som 
passar alla.

Multitalang med prispallsplats i TV 
Peter kommer från norra Sverige och har en mycket stor variation av färdigheter och tricks i rockärmen. 
Han spenderade den första delen av sitt liv som musiker vilket har resulterat i en musikalisk inställning 
till sitt konstnärskap. Han sjunger, spelar flera olika instrument, och blev under 2022 känd för hela 
Sverige när han hamnade på prispallen i tv-programmet Talang som den multitalang och minnes-
mästare han är. Ta nu tillfället att boka denna unika kulturupplevelse genom att anmäla intresse så fort 
som möjligt. 

PS. Till föreställning behövs 220V uttag, scenbredd och djup på 6 meter (om möjligt, annars är det flexibelt), takhöjd på 5 meter, 
tillgång till ett utrymme för ombyte samt toalett. Artisten tar med egen ljudanläggning och ljus. Byggtid inför tar 2h, och rivning 
efteråt tar 1h.

Bygdegårdarna gör tillsammans en unik kultursatsning
Bygdegårdarna gör en unik kultursatsning med 24 yrkesverk-
samma kulturutövare i hela landet, en kulturutövare i vart och 
ett av de 24 bygdegårdsdistrikten. Under hösten och våren 
kommer 15 musiker, 4 skådespelare, 2 cirkusartister, 1 clown, 
1 författare och 1 dansare att göra konserter och workshops i 
respektive hemdistrikt. med stöd från

Läs mer: bygdegardarna.se/var-verksamhet/kulturbygdsturne
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