Visning av Ernsthuset med historisk
måltidsföreställning på Saxå Bruk
Återigen har Ernst Kirchsteiger och tv4 besökt Saxå Bruk för inspelning av tv-programmet
»Jul med Ernst« som kommer att sändas under december 2018 i tv4. Som Ni säkert
minns har Saxå Bruk fått figurera vid ett antal tillfällen i rutan. År 2011 spelades »Sommar
med Ernst« och »Jul med Ernst« in, och 2017 gjordes ett återbesök inför 10-årsjubileet
av »Sommar med Ernst«. Saxå Bruk är den enda plattform som går att besöka där Ernst
skapat fröjdefulla miljöer.
Nu erbjuder vi visning av Ernsthuset kompletterat med en historisk måltidsföreställning
lördagen den 5 januari 2017.
Måltidsföreställningen »En touch av empire« i tre akter handlar om det sägenomspunna
Bergslagen i östra Värmland, där poesi och saga leker kurragömma med livet.
Här bjuds i första akten kafferep i Gårdskapellet med besök i sädesmagasinet, det så
kallade Ernsthuset.
I akt två serveras en fyrarätters historisk middag med »En touche av empire« medan akt
tre bjuder in till övernattning i historiskt inredda gästkamrar och föreställningen avslutas
efter uppvaknandet med frukost i Gårdskapellet.
Hälsningar från Er tillgivne,
Carl Jan Granqvist

Se detaljerat program och arrangemangsfakta på nästa sida.

Visning av Ernsthuset med historisk
måltidsföreställning på Saxå Bruk
Program
Dag 1
Lördag 5 januari 2019
Akt 1
15.00 Incheckning med servering av Saxå kafferep i Gårdskapellet.
16.00 För de som så önskar finns möjlighet att besöka
»Ernsthuset« i bruksparken. Här bjuds det värmande glögg.
Akt 2
19.00 Samling med kort introduktion om föreställningen
»Historisk middag med en touch av empire« i Blå Salongen.
19.45 Fyrarätters middag – förrätt, varmrätt, osträtt samt
dessert – serveras vid långbord i nedre matsalen. Porslinet är
från 1800-talets början, den tid som kallas empire. Första rätten
serveras på Oscar I:s kröningsporslin. Aktörerna förmedlar
kunskap om rätternas uppbyggnad och artefakternas historia.
Klädsel: Skruda Dig gärna vinterfint alt. i mörk kostym eller smoking.
22.00 Kaffe med Hirams Värmlandstårta serveras i övre Rosa
Salen där Carl Jan Granqvist kåserar om Saxå Bruks historia samt
berättar anekdoter om Bergslagens personligheter.
Akt 3
23.30 Övernattning i dubbelrum. Gästrummen är belägna i
Herrgårdens två flyglar samt i den rödmålade kavaljersbyggnaden
som bär namnet Mellangården. Kamrarna är pietetsfullt inredda
med historiska föremål och varje rum är tillägnat en person med
anknytning till trakten. Beskrivning av rummen finns här:
www.saxabruk.com.
Dag 2
Söndag 6 december
08.00–10.00 Frukost serveras i Gårdskapellet.
10.00 Utcheckning.

ARRANGEMANGSfakta
Pris: 2500 kr per person i dubbelrum,
enkelrumstillägg 750 kr per natt.
Drycker utöver Lokavatten och lättöl
tillkommer.
Dryckespaket bestående av
ett glas champagne, ett glas vit bordeaux,
ett glas röd bordeaux, ett glas hjortronvin
till osten samt ett glas portvin till desserten
kostar 495 kr.
Vid allergier vänligen meddela
detta vid bokningen.
Bokning sker på
telefon 0590-240 85
eller bokning@saxabruk.com
eller www.saxabruk.com
Anmälan är bindande.

