TORSDAG 13 mars 2008

Välkommen!
...till Skid-SM Falun/Borlänge 2008.
Vi kommer att publicera detta nyhetsblad kallat SM-Nytt så gott som
varje dag för att Du ska se vad som
har hänt föregående dag. Förhoppningsvis kommer det att bli en

intressant och rolig läsning med
blandat innehåll och bilder. Det är
studenter vid Högskolan Dalarna
som producerar detta och du får
gärna komma och hälsa på oss under veckan på Mediehuset i Falun

för att se hur vi jobbar.
Vi kan tipsa om en föreläsning av
Daniel Hammarström och Helena
Bellardini idag torsdag kl.19.0020.00 i Mediehuset, Falun. Kom
gärna lite tidigare och se kortfilmer

som produceras av studenter vid
bildproduktionsprogrammet
kl.
18.00 i biografen, även det i Mediehuset. Välkommen!

önskar alla åkare och arrangörerna
lycka till med tävlingar och arrangemang fortsätter de.

som de andra besökarna var han
nöjd, och njöt av den goda stämningen.
- Jag gillar gycklarna och deras
eldshow, säger Mikael och berättar
att han gärna tittar på tävlingarna.
Sprinten är det som lockar mest.

Karin Eriksson, Högskolan Dalarna

Skid-SM äntligen igång
Ett hundratal Falubor hade
trotsat kylan och begett sig till
Dalregementet när årets skidSM i Falun/Borlänge invigdes.
Besökarna bjöds på bland annat kaffe och bullar, eldslukande
gycklare, rockmusik och vackra
fyrverkerier.
Invigningen blev lyckad och
såväl besökare som artister ser
nu fram emot att följa tävlingarna.
Kvällen inleddes med ett invigningstal av bland annat Tomas Jons
från scenen som stod uppställd på

Dalregementets kaserngård framför
Högskolan Dalarnas mediehus.Talet
följdes av ett uppträdande av gycklargruppen TRiX från Västerås.
Gycklarnauppträdde med brinnande
stänger och slukade eld framför en
förtjust publik. Efter ett uppträdande
av rockgruppen Rebel State återkom
senare gycklarna för ett nytt nummer.
- Det var en trevlig invigning och
publiken var verkligen bra. Vi har
många vänner här i Falun så vi kommer säkert tillbaka igen, säger gycklarna.
- Tyvärr måste vi åka tillbaka till
Västerås direkt, men vi kommer garanterat följa tävlingarna via radio. Vi

Åskådarna var även de nöjda med
invigningen och trots kylan trivdes
de utmärkt. Kaffet gick åt och publiken gav artisterna värmande och
välförtjänta applåder.
- Det är kul att det finns ett så stort intresse för SM och det är ett jättebra
arrangemang. Det var roligt med
gycklarna och rocken värmde verkligen, säger Denis Grabus som kommit tillsammans med en grupp studenter.
En annan av åskådarna som kommit
och tittat var Mikael Eriksson. Precis

Innan publiken vände hemåt sjöngs
den svenska nationalsången tillsammans. Invigningen avslutades med
ett effektfullt och färgsprakande
fyrverkeri. Årets skid-SM är nu äntligen igång och nu väntar en spännande vecka fylld med tävlingar och
kringarrangemang.
Jonas Månsson

Invigningen i bilder
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