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Säsongspremiär för Dan i samtal med Nicklas ”Lidas”
Lidström som första gäst!
Dags för nya gäster att ta plats i fåtöljen. Den 2 september kl 17 är det säsongspremiär
för Västmanlands Teaters uppskattade after work-underhållning Dan i samtal. Först ut
är Nicklas ”Lidas” Lidström.
Vid fyra tillfällen i höst med start 2 september kl 17, bjuder Västmanlands Teater och skribenten
Dan Linder in till after work och samtal i Teatercaféet. Säsongen inleds med ett Dan i samtal
deluxe: Nicklas ”Lidas” Lidström 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.
I teatercaféet även 30 september, 28 oktober och 25 november.
Gäster under hösten
2 september – Nicklas ”Lidas” Lidström
Han flyttade till Västerås som 16-åring för att gå idrottsgymnasiet. Snart startade han sin
elitkarriär i VIK och bytte Västerås mot Detroit. Som en av NHL-historiens bästa backar och
levande hockeylegend är han dessutom den svensk som fått flest Stanley Cup-ringar. År 2012
avslutade han sin aktiva hockeykarriär men har för alltid säkrat sin plats i historien.
30 september – Niklas Hjulström
Som 13-åring debuterade han i tv-serien Gyllene år. Sedan har han arbetat som regissör,
konstnärlig ledare och skådespelare och fick sitt genombrott i filmatiseringarna av SjöwallWahlöös deckare med Gösta Ekman. Som artist kallar han sig Cue och fick en hit med låten
Burnin’. Från och med sommaren 2016 är han ny teaterchef i Västerås.
28 oktober – Minoo Akhtarzand
År 2008 blev hon generaldirektör för Banverket och utsågs till Årets Ruter Dam, en
hedersutmärkelse till den kvinna som befordrats till den mäktigaste posten i svenskt näringsliv
under året. Hon är utbildad civilingenjör och har arbetat inom energibranschen i 26 år. Sedan den
1 februari 2016 är hon dessutom landshövding i Västmanlands län.
25 november – Katarina Hultling
Hon ville bli skådespelerska och sökte till Scenskolan. I stället blev det Journalisthögskolan och en
lång karriär inom radio och tv, bland annat i Sportnytt, Sportspegeln (1 600 program!), Lilla
Sportspegeln och Nobelmiddagen. Hon har även refererat konståkning och curling (som hon själv
spelat på elitnivå) i TV4 och skrivit barnvisor.
Nu finns Dan i samtal även som podcast!
Nu kan den som vill lyssna på samtal från alla tidigare gäster, och förstås höra musiken som
framförs av teaterns musiker Anders Larsson och Andreas Kullberg! Avsnitten publiceras fredagar
kl 12, och det går att prenumerera på avsnitten. Mer information finns här:
http://vastmanlandsteater.se/podcasts-dan-i-samtal/
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