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Jubileumsbok om teaterns första hundra år!

På teaterhusets 100-årsdag den 19 augusti släpper Västmanlands Teater jubileumsboken
Älska teater – De första hundra åren.
Som en hyllning till teaterns första 100 år har Västmanlands Teater gjort en jubileumsbok: Älska teater
– De första hundra åren. Dan Linder har skrivit boken som låter läsaren följa livet på teatern från 1915
fram tills idag. Genom bilder från föreställningar och nedslag av röster från anställda från förr och nu
målas teaterns berättelse upp. 100-årsfirandet äger rum på teatern och avslutas med release och
försäljning av boken.
Det var för drygt ett år sedan när bildarkivet skulle digitaliseras som en tanke föddes hos
marknadschefen Ulrica Martinsdotter.
– När vi bläddrade bland alla gamla bilder föddes tanken om att göra en bok för att dela med oss av
vår bildskatt och vår historia i samband med teaterhusets 100-årsdag. Idén var 100 röster från
teaterns första 100 år, vi hann med drygt 50 intervjuer och det känns fantastiskt roligt att vi nu har en
färdig bok. Alla minnen, alla röster, alla vackra fotografier. Det är fint att läsa att den stolthet som jag
känner för teatern idag fanns där redan för 100 år sedan och har funnits där genom alla år.
Om arbetet bakom boken berättar Dan Linder:
– Parallellt med researchen har jag gjort över femtio intervjuer med tidigare medarbetare, i stort alla
discipliner. Jac Lundqvist har gjort ett makalöst jobb med att sortera bilder som vi valt ut. Själv har jag
flängt runt, lagt pussel, läst på, träffat människor och andats in luften från pressklippspärmar som inte
vädrats på 30 år. Utifrån detta material har jag försökt återskapa historien så levande som möjligt. Att
läsaren ska känna atmosfären och dofterna, höra ljuden. Som om läsaren står och betraktar livet på
teatern med egna ögon under ett helt sekel.
Dan Linder hoppas att boken blickar framåt.
– Jag hoppas den ska vara ett tittskåp, inte bara i historien utan framåt. Här finns de första hundra
åren samlade, nästkommande hundra år får någon annan ta hand om. Förhoppningsvis är den
underhållande, informativ och väcker nyfikenhet, gärna stolthet. Bara tanken på hur mycket som
gjorts, hur många som gått i husets lokaler och publik som kommit under ett sekel får huvudet att
snurra.
Teaterchefen Kajsa Giertz är glad över alla bevarade historier.
– Historien är viktig för att vi ska förstå vår samtid. Därför är jag extra glad över vår bok, Älska teater.
Västmanlands Teater har en anrik historia som berättas muntligt av de som varit med, nu har vi
samlat alla dessa minnen och historier. Med dem i ryggen kan vi stolta arbeta vidare för att forma
teaterns framtid i Västmanland.
För mer information och/eller bokning av intervjuer:Kajsa Ståhl
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