Pressmeddelande från Västmanlands Teater 2016-09-09

Nu drar höstens Sopp– och Afternoon teater igång på
Västmanlands Teater
Onsdag 14 september dukas det upp för både mage och själ i Teatercaféet på Västmanlands
Teater. Äntligen tid för Sopp– och Afternoon teater!
Onsdagar kl 12 (& kl 15 varannan onsdag) fylls Teatercaféet av sörplande soppljud och klirrande skedar.
Säsongen inleds 14 september med en vandring genom poetiska och musikaliska landskap i Nya vägar
tillsammans med Jakob Fahlstedt och Birgitta Egerbladh. Men vi ser också exempelvis Solsyster av
teaterns musiker och kompositör Andreas Kullberg, och Det meningsfulla livet – livet går inte ut på att vara
lycklig, som utgår från intervjuer gjorda med äldre personer bosatta i Västmanland.
Vi får terapi under föreställningarna En löst knuten hand och Nu när jag ändå är här, och skrattar så vi
kiknar tillsammans med Yvonne Skattbergs nya show Alla har råd. Detta, och mycket mer i höstens säsong!

Höstens Sopp– och Afternoon teater
14 september kl 12 – Nya vägar
21 september kl 12 & 15 – Solsyster – en kinetisk popkonsert
28 september kl 12 – Var f-n är mina tofflor?
5 oktober kl 12 & 15 – Skräddar Molins berättelser
12 oktober kl 12 – Alla har råd
19 oktober kl 12 & 15 – Jag – Selma
26 oktober kl 12 – Nu när jag ändå är här
2 november kl 12 & 15 – En löst knuten hand
9 november kl 12 – Det meningsfulla livet – livet går inte ut på att vara lycklig
16 november kl 12 & kl 15 – Stjärnlösa nätter – om rätten att själv välja sitt liv
Läs mer om samtliga föreställningar på vår hemsida.
Kontakt
För mer information, vänligen kontakta:
Kajsa Ståhl
kajsa.stahl@vastmanlandsteater.se0734–36 96 17
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