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Hösten på Västmanlands Teater
Fredag den 5 juni kl 11 är det biljettsläpp för höstens föreställningar på Västmanlands Teater!
– Vi firar de hundra år som komma skall med ett fyrverkeri av scenkonst! I höst kan du uppleva teater, cirkus, dans,
film, improvisationer, samtal och mycket mer på teatern, säger teaterchef Kajsa Giertz.
Teaterhuset fyller 100 år! Det firar vi med två urpremiärer: Ja visst ska du leva och En slavisk dans. Dan i samtal är
redo för nya möten med västmanländska profiler, Spökvandring för barn kommer tillbaka liksom en ny soppsäsong!
Dessutom har vi två helt nya koncept, se hela programmet nedan.

Föreställningar i höst
Dan i samtal – Säsongspremiär 28 augusti
Skribenten Dan Linder samtalar med fyra personligheter som alla har anknytning till Västmanland. Gästernas liv och
musikminnen tolkas av husbandet.
Gäster Dan i samtal
28 augusti – Helena Bergström
25 september – Rolf Lydahl
30 oktober – Fredrik ”Benke” Rydman
27 november – Eva Gröndahl
Sufflören – Spelas 11 och 17 september
Föreställningen Sufflören från Dramaten har spelat för fulla hus i hela landet. Nu kommer den till Västerås!
Sufflören älskar teatern och dess klassiska texter, men trivs sämre i världen utanför. Han trivs med att behövas mest
när han märks minst. En varm och sorglig komedi där vi får möta en sufflör som faktiskt hittat sin perfekta plats i
världen. Men tänk om teatern klarar sig utan honom?
Varieté Cornichong – Nyhet! Premiär Kulturnatten 19 september
Med glitter och gurkor hyllas människan i alla dess former. Fallande, flygande, flammande och förskräckande, allt eller
inget på en och samma gång. Vad får ditt hjärta att klappa? Bita på naglarna av spänning? Skratta så att du kiknar?!
Konferencier David Sigfridsson och husbandet The Cucumbers guidar dig genom en kväll med gästartister från när och
fjärran. Inget nummer är det andra likt, det är lika rätt att bli road som rädd. En plats där allt är tillåtet – for kings and
queens and inbetweens!
Javisst ska du leva! – Urpremiär 10 oktober
Med musik, dans, film och nedslag från intervjuer med 100-åringar kopplar Ja visst ska du leva upp dig mot livet och får
dig att stanna upp och fundera: Lever du för andra eller dig själv? Vågar du uttrycka dina sanna känslor? Tillåter du dig
själv att vara lycklig?

Regi och koreografi Kajsa Giertz. Text Dan Linder. Musik Andreas Kullberg. Film Kersti Grunditz.
Spökvandring för barn – Nypremiär 27 oktober under höstlovet
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…
En slavisk dans – Urpremiär 26 september Örebro, Västeråspremiär 7 november
Med sin speciella vardagsabsurda ton tar Staffan Göthe i sin nya pjäs med oss till en samtid vi känner igen. Vi möter
självförverkligandets vansinne, det goda livets stress och längtan efter att få känna tillhörighet. En drömsk resa genom
inre landskap, folktomma restauranger och europeiska huvudstäder. Alltihop till tonerna av stämningsfull och dansant
musik. I regi av Rikard Lekander med hela 17 skådespelare på scen.
En slavisk dans är ett samarbete med Örebro länsteater samt Kulturskolan i Västerås och Örebro.

Höstens soppsäsong! – Säsongsstart 16 september
Skådespelaren Cicilia Sedvall inleder soppsäsongen med Cicilia sneglar på Strindberg, en rosad och personlig
föreställning om Strindberg och hans äktenskap med Harriet Bosse. Under hösten ser vi också Fadern, Du får allt som
är jag, I stånd till allt, Allan – en passionerad färdknäpp, Ginger och Freds påtvingade möte och Teaterkonsert om
döden, eller livet efter femtio.
Afternoon teater – Nyhet! Premiär 23 september
Tack vare högt tryck på biljetter till soppföreställningarna utökar vi och presenterar stolt Afternoon teater, utvalda
onsdagar kl 15 med scones, kaffe/te & godbit!
Västerås Improvisationsteater
Dags för nya upptåg med Västerås Improvisationsteater! Teatersport, #hashtag och Talang – en improviserad
musiktävling förgyller hösten.
Teatersport
25 september och 18 december
#hashtag
30 oktober
Talang – en improviserad musiktävling
27 november
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