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Liv och samtal live med Dan Linder i
Teatercaféet
En fredag varje månad med start 23 januari kl 17, bjuder Västmanlands Teater och Dan
Linder in till after work och upp till samtal i Teatercaféet tillsammans med personligheter
som har anknytning till Västmanland. Först ut är Andreas Jägvald Mallsten som spelade och
sjöng i kultpunkbandet Hydrogenium. Publiken får under våren också möta Liselotte
Karlsson, Ann Petrén och Lars Wallin.
– Alla gäster har en koppling till Västerås och Västmanland och det blir roligt att utforska den
relationen. Jag tror inte det blir ”turistbroschyrsgulligt” alla gånger, men det kan vara befriande det
också, säger Dan Linder.
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 27 februari, 27 mars och 24 april.
Dans gäster
23 jan – Andreas Jägvald Mallsten, designer på Archus
Andreas Jägvald Mallsten är musiker, pappa, designer på Archus och landsbygdshippster i Sala. Han
växte upp på Råby, sjöng och spelade i kultpunkbandet Hydrogenium och har lovat att ta med sin
mammas gamla Levin-gitarr för att sjunga och spela några favoritlåtar live med våra musiker Andreas
Kullberg och Anders Larsson.
27 feb – Liselotte Karlsson, P4-profil
27 mars – Ann Petrén, skådespelare
24 april – Lars Wallin, designer
Plats Teatercaféet
Tid 1 timme och 30 minuter inkl paus
Pris 100 kr
Pressbilder http://vastmanlandsteater.se/press/
För övriga bilder, intervjuer och frågor kontakta:
Kajsa Ståhl
kajsa.stahl@vastmanlandsteater.se
073 436 96 17
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