The Path

En vandring från Trondheim till Köpenhamn 2012
Vad är ”the Path”?
En ”sång-vandring” på gamla pilgrimsleder genom
Sverige, med start i Trondheim, Norge och mål i
Köpenhamn, Danmark. Utefter vägen arrangeras
konserter, seminarier och samtal.
När går den av stapeln?
Sommaren 2012. Vandringen börjar i slutet av april
och avslutas i början av september.
Vilka kan vara med?
Alla kan vara med. Vandringen arrangeras som en
budkavle, där vem som helst kan anmäla sig och vara
med och vandra kortare eller längre sträckor.
Vad är syftet?
Alla vandrar vi av olika anledningar men under resans
gång upptäcker vi att vi alla är på samma väg! Vi
upplever enheten i mångfalden och rikedomen i enkelheten. ”Miljö”, ”Integration” och ”Existens” (MIX) är de
tre ledord som bär upp seminarierna och samtalen.
Hur kommer musiken in?
Längs vägen kommer the Path att delta i och arrangera stora och små kurser och konserter, med lokala
och nationella artister såväl som med de vandrande
sångarna.

Vem står bakom?
The Path arrangeras av en nybildad ideell förening
”The Path”. Föreningen är politiskt och religiöst
obunden och vi söker stöd och samarbete med olika
kultur-, miljö- och kyrkliga organisationer och
institutioner.
Vad är vandringens bakgrund?
1994 arrangerades för första gången ”Sång i Dalgång”
på initiativ av körledaren Anders Nyberg. Under vandringen genom Dalarna i 24 dagar och 25 mil gavs 15
konserter bl.a. i samarbete med Musik vid Siljan och
Falu Folkmusikfestival. Därefter har liknande sångvandringar gjorts på Gotland, Småland och Öland,
de sista 4 åren i samarbete med Peter Elmberg och
Mundekulla kursgård. The Path är en fortsättning av,
och bygger på erfarenheter från dessa initiativ.
Var får jag tag i mer information?
Läs mer på vår hemsida www.thepath.nu där du fortlöpande kommer att få information om planeringen av
vandringen och hur du själv kan delta.
Välkommen att besöka upphovsmännens hemsidor
och ta del av sångvandringarnas historia och sommarens vandringar på www.peaceofmusic.com
och www.mundekulla.se

www.thepath.nu

