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Kritikerbattle efter Släpp fångarne loss, det är vår!
En uppsättning, två teaterkritiker, många åsikter. Fredag den 17 april kl 21 i Teatercaféet på Västmanlands
Teater bjuds publiken på en live-recension i stereo direkt efter föreställningen av Släpp fångarne loss, det är vår!
som spelas kl 18 på Stora scen. I slutet får också publiken vara med och tycka till.
Evenemanget ingår i biljettpriset. Länsteatrarna i Sverige/Nummer.se i samarbete med Västmanlands Teater.
Medverkande kritiker Ann Lystedt (VLT) och Ingegärd Waaranperä (DN).
Konferencier Ylva Lagercrantz Spindler (kulturjournalist, tidigare teaterkritiker i SvD och grundare av teatersajten
Nummer).
Tid och plats Teatercaféet kl 21
Ylva Lagercrantz Spindler
Verksam som kulturjournalist. Grundade och drev teatersajten Nummer fram till 2011 och har skrivit flera
teaterböcker, däribland två teaterlexikon tillsammans med journalisten Jenny Aschenbrenner och illustratören Nina
Hemmingsson, senaste Teaterlexikon – uppföljaren. Från anställningsbar till överklass 2013 (Gidlunds förlag). Var
2011-2015 teaterkritiker och krönikör i SvD och har skrivit för tidningar som Scen och Film varvat med inhopp som
kulturreporter på nyhetsbyrån TT. Våren 2015 jobbar hon som konstnärlig rådgivare på Colombine Teaterförlag.
Ann Lystedt
Frilansskribent med kultur, livsåskådning och samhällsfrågor som specialitet. Tidigare anställningar på VLT och
Bärgslagsbladet/Arboga Tidning samt några år som konsult för kulturföretagande. Ofta anlitad av VLT som
kulturrecensent.
Ingegärd Waaranperä
Fil kand i Litteraturvetenskap och engelska i Lund. Arbetade under 1970-talet på Ordfront tryckeri och förlag, som
typograf och som redaktör för medlemstidningen som kom att bli Ordfront Magasin. Kom till DNs Teaterredaktion
1983, först som redigerare på TV-sidan, med inhopp som teaterkritiker. Regisserade och producerade Strindbergs
Moderskärlek och Becketts Lyckans dagar kring 1986 resp. ca 1988. Fast anställd teaterkritiker från 1986. Numera,
sedan 2013 frilans och pensionär.
För pressbiljett, bild eller intervju, kontakta:
Kajsa Ståhl
Mobil +46(0)73-436 96 17
Telefon +46(0)21-470 41 07
Epost kajsa.stahl@vastmanlandsteater.se

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

