
 

Gamla Kraftstationen i Deje, Värmland – en ny kulturell satellit 
Gamla Kraftstationen, med ny energi, är en unik kulturell satellit belägen invid Dejeforsen i 
Värmland. Den historiska interiören inspirerar och samspelar på flera spännande plan med 
de konstnärliga uttrycken. I den spektakulära industribyggnaden från tidigt 1900-tal finns 
Galleriet där många olika konsttekniker kan upplevas. Vi har vårt ekologiska Café med 
hembakat, hemlagat och närproducerat, Lilla boden med unika värmländska produkter från 
matproducenter och hantverkare. Hos oss finns också Barnens ateljé där kreativiteten flödar 
hos både stora och små. Ibland erbjuder vi konstnärer en plats i Öppna ateljén och självklart 
serveras också musik, teater och annan scenkonst. Gamla Kraftstationen är den kulturella 
mötesplatsen där du möts av en annorlunda atmosfär och där personalen möter dig med ett 
varmt leende. Det är ingen konst att komma hit! Under 2014 hade vi 11 000 besökare.  
Vi som driver Gamla Kraftstationen är en ideell förening som heter Ulleruds Teateraktörer och har 
funnits sedan 1991. Nu jobbar vi lika mycket med konst och musikevenemang som med teater. Det 
är kostsamt att utveckla Gamla Kraftstationen som kulturarena, men med massor av ideella krafter 
samt ett och annat ekonomiskt bidrag har det löst sig ganska bra hittills. Vi är mycket stolta över att 
vi lyckats skapa ett besöksmål för turister samt en mötesplats för lokalbefolkningen och nu står vi 
inför nya utmaningar och vi har många idéer som ska genomföras – allt för att skapa bättre 
förutsättningar för besökare, personal och för att hela tiden utveckla Gamla Kraftstationen på bästa 
sätt. Vi försöker därför hitta några sponsorer som kan hjälpa oss med ett ekonomiskt stöd eller 
diverse material till snickerier, måleri, etc. I gengäld erbjuder vi en plats på vår sponsortavla samt ett 
fint evenemangspaket med biljetter till fyra av säsongens härliga musik- och teaterevenemang. 
Nedan kan du se vad det innebär. 

Sponsorpaket 
Evenemang: Junijazzen, Packmopedsturnén, Folkmusik i Forsen och en Västanåteaterföreställning. 

2500:- 2 biljetter/evenemang  biljettvärde ca 1800:- 

5000:- 4 biljetter/evenemang biljettvärde ca 3600:- 

7500:- 6 biljetter/evenemang biljettvärde ca 5400:- 

10.000:- 8 biljetter/evenemang biljettvärde ca 7200:- 

www.gamlakraftstationen.se 


