Ja, den frågan har vi fått många gånger under året. Och vi har
även ställt den själva ett antal gånger de senaste tio månaderna.
   2020 började nästan osannolikt bra. När vi pustade ut efter
konserten med Miriam Bryant i slutet av februari sa vi att det
här kommer att bli det bästa året någonsin! Och ja, vi borde ha
vetat bättre. En seger ska aldrig tas ut i förskott.
   Det tog två veckor, sen gick ridån ner och hela världen
hamnade i chock. Men adrenalinet flödade och vi lyckades flytta
vårens alla arrangemang till hösten. För då skulle ju ordningen
vara återställd.
   Så vi bet ihop och fokuserade på att skapa en
magisk sommarutställning med Bea Szenfelds fantastiska
papperskreationer (en lyckosatsning!). Och så förberedde vi
oss för hösten när allt skulle vara normalt igen. Men hösten
har ärligt talat varit mer som att springa ett ultramarathon
där målsnöret hela tiden flyttas fram. Lyckligtvis är vi både
uthålliga och luttrade.
   Hur världen kommer att se ut framöver är det ingen som
vet. Och hur Magasinet ska fungera i framtiden är ingen helt lätt
nöt att knäcka. Men långt ifrån omöjlig. Vill man så kan man, är
vårt stående mantra.
   Och en sak vet vi – vi hade aldrig överlevt det här året utan
er! Vi är så otroligt tacksamma över ert stöd. Tack vare er har vi
kunnat svälta oss ur krisen och överleva ett extremt tufft år.
   Så stort tack till alla våra ovärderliga samarbetspartners,
våra trogna besökare och alla ni som bryr er om Magasinet. Vi
längtar så oerhört mycket efter att träffas live och sätta Falun
och Dalarna på kultur- och evenemangskartan igen.
   Mot 2021 med tillförsikt och gott mod!
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DIÖS | ICA MAXI FALUN | TRUMBÄCKEN
ROLF ERICSON BIL | DT | HALLTEC | MATINÉ
DALARNAS FÖRSÄKRINGSBOLAG | APPELLI ADVOKATER | NKT | DIALECT FALUN | VVSTEKNIK GÄVLE DALA
FALU KOMMUN | REGION DALARNA

