Pressmeddelande från Västmanlands Teater 2016-01-14

Dags för Scenkonst Västerås –
Smakprov och livetrailers ur
Västerås teaterliv
Den 30 januari kl 14-16 är det dags för Scenkonst Västerås på Västmanlands Teater. En
scenkonstfetival där publiken under 120 minuter bjuds på smakprov och livetrailers från Västerås
teaterliv.
– Vi vill med den här dagen hylla och visa den stora bredd på scenkonst som finns här i vårt aktiva teaterlän
och stad med länsteatern, fria grupper och amatörteater. Ta chansen och kom och se vad som visas och spelas
denna vår, säger Maria Gage, teaterkonsulent Maria från Västmanlands Teater.
– Publiken får nu möjlighet att upptäcka nya grupper som de inte haft tillfälle att lära känna tidigare och blir
nyfikna på att se hela produktioner. Det är ett fantastiskt tillfälle att möta både amatör– och professionella
scenkonstaktörer på en och samma scen. I år dessutom till fri entré, tillägger Zenita Bergman, projektledare
för Scenkonst Västerås.
Deltagande teatergrupper är bland andra Västerås Kulturskola, Teater Oliver, Teater Tropos, Det här är mitt
jobb, Västmanlands Teater, Elektra Folkets Bio, 4:e Teatern, Operarop, Studio Westmannia, Gycklargruppen
Trix, Unlimited Guidance och Bullanscenen.
Konferencier för dagen är Diana Kambugu, samshällsentreprenör som startat företaget Guide2Give, en
plattform för kvinnlig företagsamhet i Uganda. Dessutom är hon inititativtagare till den ideella föreningen
Unlimited Guidance som hjälper ungdomar att hitta kulturella sammanhang att uttrycka sig i.
Fri entré. Teatercafét och foajé är öppet från kl 13. Under dagen kan publiken tävla om fina teaterpriser.
Arrangör för dagen är Västerås Teaternätverk i samarbete med Västmanlands Teater.
Plats Stora scen
Längd 2 timmar inkl paus
Pris Fri entré, biljett förbokas hos Västerås Turistbyrå, tel 021– 390100.
Turistbyråns öppettider: mån-fre kl 10-18, lör kl 10-15
För mer information, kontakta:
Zenita Bergman, Projektledare Skådebanan
073-910 63 00
vastmanland@skadebanan.se
Maria Gage, Teaterkonsulent Västmanlands Teater
073-654 41 30
maria@vastmanlandsteater.se
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