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Kulturfestival Amerikadagarna i Kinda-Ydre
Nu börjar programmet för Amerikadagarna 27-30 
juli 2023 ta form. 
På torsdagseftermiddagen drar vi igång med 
föreläsning på biblioteket i Kisa av Kevin Proescholdt 
från USA, släktforskning på biblioteket och på 
kvällen blueskonsert vid Café Columbia med Mikael 
Fall, munspel och Fredrik Karlsson, gitarr.
Fredagen är Peter Cassel-dagen. Kl 10-13 blir det 
Levande Torg på Vråken och därefter invigs 
Amerikadagarna av landshövding Car-Fredrik Graaf. 
Under eftermiddagen blir det program med bl a 
barnteater, trollkarlen och spåmannen Turbino, 
dans, föreläsning om "Transatlantiskta drömmar - 
Sverige och USA under 
150 år" av professor Dag 
Blanck och på kvällen 
konsert med folkmusik-
gruppen JAERV. Det blir 
också ett studentspex med 
emigranttema på Hem-
bygdsgården. Under 
hela eftermiddagen 
kommer det att serveras 
mat, finnas möjlighet till guidning i Emigrant-
museet, vandring genom Kisa i emigranternas 
fotspår, emigrantutställning i Röda Längan och släkt-
forskning.
Vi får besök av två ungdomar från Fairfield, Iowa och 
under lördagen får vi besök av en grupp från USA 
som kommer att guidas runt i Kinda innan de reser 
vidare till Ydre för att vara med på Andrew Peterson-
dagen och Amerikadagarnas avslutning i Asby.
Titta in på www.ydre.se/destinationydre och klicka 
på Kulturfestival Amerikadagarna 2023 där det 
färdiga programmet lägga ut vartefter. 
Amerikadagarna finns också på facebook.

Årsmöte
Härmed kallas alla medlemmar till Peter Cassel-
sällskapets årsmöte på Café Columbia i Kisa tisdagen 
den 16 maj kl 17.00. Motioner sänds till sällskapets 
ordförande  Jan Hultman snarast. Förutom 
förhandlingar och förtäring blir det visning av den 
utställning som Bildkursen på Liljeholmens 
folkhögskola gjort med inspiration från Emigrant-
muséet. 

Med vänliga hälsningar från styrelsen

The American Festival in Kinda-Ydre 
The program for The American Festival July 
27-30 2023 is now beginning to take shape.
We will start on Thursday afternoon with a
lecture by Kevin Proescholdt at the library in
Kisa, geneaology at the library and in the evening
a blues concert at Café Columbia with Mikael
Fall, harmonica, and Fredrik Karlsson, guitar.

Friday is the Peter Cassel Day at Vråken, Kisa. 
The day starts with an event called Living Square 
with crafts, food and program. 
At 1 pm the American Festival will be officially 
opened by the governor of Östergötland followed 

by children's theater, line-  
      dancing, a magician,

   lecture on "Transatlantic       
   Dreams - Sweden and    
   the USA during 150 years"

by Dag Blanck, professor of 
North American Studies at     
Uppsala Univerisity and     
Augustana Honorary 
Professor of Swedish-

American Studies. In the evening there will be a 
concert by the folk music group JAERV.
During the day food will be served, there will be 
guided tours of the Kisa Emigrantmuseum, a guided 
walk through Kisa in the footsteps of the emigrants, 
geneaology, exhibitions and many other activities. 
Two young people from Fairfield, Iowa will be 
visiting us through the yout exchange program and 
participate in the program.
We are also very pleased that a group from Illinois 
will visit us Saturday and Sunday and participate in 
the Andrew Peterson Day in Asby, Ydre.

A detailed program will be published in English at 
www.ydre.se/destinationydre and then click on 
Kulturfestival Amerikadagarna 2023 as we get 
closer to the July dates. You can also follow us on 
facebook/Amerikaveckan

We hope to see you in July!




