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Våren på Västmanlands Teater
”Vi samlar oss inför vår hundraårsdag. Vi har ett behov av att sammanfatta vad vi är och vart vi är på
väg. Behovet av teater är större än någonsin. Människor vill mötas i det verkliga livet. Vara en del av
något större.” säger teaterchefen Kajsa Giertz.
Till våren inleds Västmanlands Teaters jubileumsår och repertoaren bjuder upp till både nytolkade klassiker med
Släpp fångarne loss det är vår, och nyskrivna föreställningar som Girls will make you blush. Vid biljettsläppet
för vårens föreställningar, som ägde rum i mitten av december 2014, blev det rusning och den kommande
soppsäsongen såldes slut nästan med detsamma.
Girls will make you blush – skolpremiär i Västerås tis 13 januari, nypremiär för offentliga föreställningar
är lör 17 januari på Västmanlands Teaters Lilla scen
Den 17 januari är det äntligen dags för nypremiär av den hyllade föreställningen Girls will make you blush där
Västmanlands Teater, Unga Klara och Carrasco Dance Company lyfter flickors pubertet. Föreställningen har,
efter en spelperiod i Stockholm på Unga Klara, skolpremiär i Västerås tis 13 januari.
En flickas pubertet är hennes fysiska steg ut ur barndomen. Men vad är det som händer med flickor under
puberteten? Vet vi? Vet hon? Pratar hon ens om det som håller på att hända? Slut på viskningar, missförstånd
och ensam oro över att vara fel.
– Dags nu att tala högt och skamlöst!

Dan i samtal
Liv och samtal live i vår!
En fredag varje månad med start 23 januari bjuder vi in en gäst till samtal inför publik i teatercaféet. Skribenten
Dan Linder samtalar med fyra personligheter som alla har anknytning till Västmanland. Gästernas liv och
musikminnen tolkas av musikerna Andreas Kullberg och Anders Larsson.
I Teatercaféet även 27 februari, 27 mars och 24 april.
Västerås improvisationsteater
Västerås Improvisationsteater tar sin första idé och kastar sig ut i vilt improviserade scener. Allt sker i stunden
och allt kan hända. Missa inte årets nyhet: Improviserad schlagerfestival.
Teatersport
23 januari och 22 maj kl 20
#hashtag
20 februari kl 20
Improviserad schlagerfestival
20 mars kl 20
Nyfiken på
24 april kl 20
Vårens soppsäsong 2015 – säsongspremiär 4 februari
Mycket upplevelse ryms i en soppa. 4 februari är det säsongspremiär! Helge Skoog inleder säsongen medan han
larmar och gör sig till. Och med vårens framfart träffar vi också Shirley Valentine och Den effektiva kvinnan. Vi

tar ett bloss för Lena Nyman och håller oss vakna med En sömnlös kabaré. Lite undrande ställer vi oss till att det
finns så lite dåtid nuförtiden.
Släpp fångarne loss det är vår – premiär 14 mars
Men hallå, får man verkligen låsa in folk i fängelse hur som helst?! Nääej, tycker Frida och hennes långe vän och
försöker få samhället att tänka snällare. Fast så lätt är det inte visar det sig – varken att släppa loss fångar eller
förändra världen. Möt en helgalen fängelsedirektör, stolliga fångvaktare, förvildade fångar och kärleksfulla
medmänniskor som väcker viktiga frågor om empati, värderingar, mod, civilkurage och förstås – frihet.
Föreställningen inramas av härlig, medryckande musik som gör Tage Danielssons filmklassiker Släpp fångarne
loss till en fnisstokig fängelsesaga med helskönt gung.
Spökvandring för barn – nypremiär 28 mars
Av Bodil Malmberg, fritt efter Shakespeare
I mars och april är det dags för ett kärt återseende. Följ med på en rundtur i teaterhuset. Vi tittar hur det ser ut
bakom scen, nere i teaterkällaren och i sminket. Förresten, det sägs att det spökar på teatern, men ingen vet om
det är sant.
Sylvi i samarbete med Väsky
Den 21 april intar ett häftigt och intimt passionsdrama Stora scen. Sylvi är ung, vild och uttråkad. Hon vill älska
och bli älskad, men är fast i ett kärlekslöst äktenskap med sin äldre förmyndare.
Parkteatern utökas
Den där härliga junikvällen med teater i Stadsparken/teaterparken har känts alldeles för kort. Därför har vi tills
nästa år tre härliga kvällar att se fram emot! Den 5, 6 och 7 juni tar vi fram filtarna och bänkar oss utanför
teatern. Välkommen!
För mer information om samtliga föreställningar: http://vastmanlandsteater.se/forestallningar/
Pressbilder: http://vastmanlandsteater.se/press/#pressbilder
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