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Pensionerade Västmanlänningar om vad som
gör livet meningsfullt
”Hur lever jag ett meningsfullt liv?” I ett nytt projekt som inletts mellan Västmanlands Teater,
Osynliga Teatern, Västmanlands läns museum och P4 Västmanland ska pensionerade
västmanlänningar ge sina svar på just den frågan.
– När var du lycklig? När har du upplevt mening med ditt liv? Vad ångrar du? Tanken med att intervjua
äldre personer är att de kan ge oss insikter genom egna erfarenheter. Vi har mycket kunskap om hus och
byggnader runt omkring oss, men det är människorna som lever i husen som är intressanta i detta
projekt, säger teaterchef Kajsa Giertz.
Målet med projektet, med arbetsnamnet Livskraft, är att skapa en informationsbank baserad på intervjuer
med äldre personer i Västmanland. Materialet kommer sedan Västmanlands Teater, P4 Västmanland och
Västmanlands läns museum använda till flera olika konstnärliga projekt.

Om Osynliga Teatern
Osynliga Teatern startades 2012 av Tomas Rajnai och Jens Nielsen.
I deras verk uttrycker de sig i gränslandet mellan performance och radioteater. De skapar filmiska
upplevelser där publiken bjuds in till att bli en del av berättelsen och koreografin likt skådespelare. I sina
arbeten undersöker de ljudets förmåga att förhöja en situation och plats samt berättelsens relation till
platsen. De visar på möjliga verkligheter som ifrågasätter hur vi som individer positionerar oss i världen
idag. De bjuder in publiken att både delta och observera. Under tiden som Osynliga Teatern har funnits
har de arbetat med att berätta dokumentära och fiktiva berättelser, på scen och på olika konsthallar.
För mer information om Livskraft, frågor eller intervjuer:
Osynliga Teatern –
Tomas Rajnai tomas@osynligateatern.se, 070- 717 24 13
Jens Nielsen jens@osynligateatern.se, 070- 843 84 90
Västmanlands Teater
Kajsa Ståhl kajsa.stahl@vastmanlandsteater.se, 073- 436 96 17

Västmanlands Teater | Växel 021-470 41 00 | marknad@vastmanlandsteater.se | Slottsgatan 11 | 722 11
Västerås

	
  

