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Nypremiär deluxe – Dags för nya samtal med
Dan Linder och gäster!
Efter en uppskattad vår med after work-underhållningen Dan i samtal kommer nu Dan Linder
tillbaka tillsammans med nya gäster som alla har anknytning till Västmanland. Först ut i
fåtöljen är skådespelaren Helena Bergström, som gjorde scendebut på Västmanlands Teater
redan som fyraåring.
En fredag varje månad med start 28 augusti kl 17, bjuder Västmanlands Teater och Dan Linder in till
after work och samtal i Teatercaféet tillsammans med personligheter som har anknytning till
Västmanland. Säsongen inleds med en nypremiär deluxe: Helena Bergström som gäst, tillfälligt på
Stora scen med förlängd föreställningstid!
Gästernas liv och musikminnen kommer under samtalets framfart tolkas av teaterns musiker Andreas
Kullberg och Anders Larsson. Dan Linder, som själv är uppvuxen och boende i Västerås, är till vardags
copywriter, skribent, radioröst i P4 Västmanland och föreläsare. Han gillar själva formatet på samtalen.
– Jag tycker om samtalet som behaglig fåtöljunderhållning i en underbar lokal. Som en after work med
vänner hemma i vardagsrummet med livemusik, nyfikenhet, närhet och nyhetsvärde.
I teatercaféet även 25 september, 30 oktober och 27 november

Gäster under hösten
28 augusti – Helena Bergström
Hennes mamma var skådespelare, pappa regissör och teaterchef. Båda arbetade de på Västmanlands
Teater i slutet av 60-talet. Här skulle även Helena som mycket liten göra scendebut i Klas Klättermus
1970. I dag är hon skådespelerska på teater och film. Möt Helena Bergström!
25 september – Rolf Lydahl
Under 15 år var han skådespelare och passionerad estradör på Västmanlands Teater med en
visrepertoar som innefattar Ruben Nilsson, Allan Edwall, Brel och tango. Tillsammans med kollegan
Bjarne Löwdin gjorde de den mycket uppskattade helaftonsföreställningen Dårarnas afton. Möt Rolf
Lydahl!
30 oktober – Fredrik ”Benke” Rydman
Som en av medlemmarna i dansgruppen Bounce är han dansaren som blev koreograf. Han har skapat
en egen version av Tjajkovskijs balett Svansjön och gjort Shakespeares MacBeth till en dansföreställning
med funk, soul och hjärta. Det var också Fredrik som skapade Måns Zelmerlöws scenshow i numret
Heroes, som tog förstaplatsen i Eurovision Song Contest 2015. Det var i Västerås han tog sina första
danssteg. Möt Fredrik ”Benke” Rydman!
27 november – Eva Gröndahl
Innan hon medverkade i Lars Molins älskade tv-filmer Saxofonhallicken, Tre kärlekar och

Potatishandlaren tillhörde hon länsteaterns fasta ensemble. Hon har spelat och sjungit Lorca på scenen
och regisserat uppsättningen Mig äger ingen på teatern 2009. Möt Eva Gröndahl!

Plats Stora Scen (28/8). Teatercaféet (25/9, 20/10 och 27/11) kl 17.
Tid 2 timmar inkl paus (28/8). 1 timme och 30 minuter inkl paus (25/9, 20/10 och 27/11).
Pris 120 kr
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