Pressmeddelande från Västmanlands Teater 2016-07-26

I år förlänger Västmanlands Teater parkteatern
– här är hela programmet!
Den 17–21 + 24–28 augusti kan du njuta av teater och nycirkus i
Teaterparken/Stadsparken utanför Västmanlands Teater i Västerås. Fri entré
som vanligt, och kom ihåg att packa picknickkorgen!
– I år har Västmanlands Teater fått ett extra anslag från kommunen för att under två
veckor kunna presentera parkteater i Teaterparken/Stadsparken. I gräsbacken ner mot
Svartån, med teatern i ryggen och stadshuset i fonden, presenteras musik, teater, cirkus
och allsång i sommarkvällen. Ingen dresscode, inget inträde! säger Niklas Hjulström,
teaterchef på Västmanlands Teater.
Den 17 augusti rivstartar parkteaterveckorna med den årliga höstsamlingen då
Västmanlands Teater bjuder på smakprov och livetrailers från höstens repertoar. Kvällarna
som följer spelar tre olika föreställningar: Solsyster – the parkteater version av Andreas
Kullberg, Billy Bloom – ensam som Gud från 4:e teatern samt nycirkusföreställningen Håll
ihop – en cirkus på hjul från Östgötateatern. En kväll tar också VLT över parkscenen!
Speldatum/program
Ons 17 augusti kl 18 – Höstsamling
Tor 18 augusti kl 18 – Solsyster – the parkteater version
Fre 19 augusti kl 18 – Billy Bloom – ensam som Gud
Lör 20 augusti kl 18 – Billy Bloom – ensam som Gud
Sön 21 augusti kl 18 – Billy Bloom – ensam som Gud
Ons 24 augusti kl 18 – Solsyster – the parkteater version
Tor 25 augusti kl 18 – Solsyster – the parkteater version
Fre 26 augusti kl 18 – VLT i parken
Lör 27 augusti kl 18 – Håll ihop – en cirkus på hjul
Sön 28 augusti kl 18 – Håll ihop – en cirkus på hjul
Om föreställningarna
Solsyster – the parkteater version
Spelas 17 och 24 och 25 augusti kl 18
Speciellt framtagen för parkteatern gör Andreas Kullberg tillsammans med fyra musiker en
helt ny dansvänligare version av konserten Solsyster, som hade premiär i
soppteaterformat i våras.
”När någon vi älskar försvinner står vi plötsligt där helt själva med våra frågor. Trots att
världen är så annorlunda verkar den röra sig precis som förut. Den här konserten är ett
tacktal i popmusikformat till livet och min syster.”
Av och med: Andreas Kullberg
Billy Bloom – ensam som Gud från 4:e teatern

Spelas 19–21 augusti kl 18
En historia om en feminin tonårskille, omgiven av konservativa vuxna och hänsynslösa
ungdomar. Ensam i sitt eget universum behärskar han den eskapistiska konsten att blunda
för det hotfulla, i total avsaknad av social kompetens, självdistans och övning i konsten att
smälta in. Billy ställs inför ett val; att gå med eller mot den rådande normen.
Osynlig och omärkbar så länge du anpassar dig men obönhörligt tydlig när du väljer att gå
emot den. Efter den amerikanska klubblegenden och författaren James St. James bok.
Av, med, mask och kostym: Michal Axel Piotrowski
Originaltext:James St. James
Regi: Fredrik Lundqvist, Joséphine Wistedt
Koreografi: Joséphine Wistedt
Ljuddesign: Fredrik Lundqvist
Textredigering: Zuzanne Ohlson
Håll ihop – en cirkus på hjul från Östgötateatern
Spelas 27–28 augusti kl 18
Hisnande akrobatik, flygande trapets, oväntad magi och imponerande jonglering. Med sin
cirkusvagn som scenografi bjuder Håll ihop – en cirkus på hjul på en energifylld och
spännande föreställning för alla åldrar. Luftakrobatik som kittlar och magi som förundrar,
av och med professionella cirkusartister. Men vad händer när repet är för kort, balansen
för skakig eller händerna inte räcker för att hålla alla bollar...? En föreställning av
Östgötateaterns professionella cirkusartister.
Medverkande: Magali Bancel, Mattias Lindström, Quentin Bancel, Mikael Lindströ
VLT i parken
Spelas 26 augusti kl 18
Kom och sjung med när VLT håller allsång i Stadsparken. Det blir en kväll med musik,
sång, artister, överraskningar och nyheter förstås!
Kontakt
För mer information, vänligen kontakta:
Kajsa Ståhl
kajsa.stahl@vastmanlandsteater.se
0734–36 96 17
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