
HÖSTEN 2020



2 3

NU BEHÖVER VI 
VARANDRA!

INNEHÅLL

Vad är det för tider vi lever i? Pandemin slår hårt 
mot hela världen. Det vi för bara några månader 
sedan trodde var något som utspelade sig på andra 
sidan jordklotet har idag tagit sig in i varje del av 
vår tillvaro. Nära och kära drabbas. Alla våra vanliga 
sätt att umgås är ställda på ända, och till råga på allt 
snöar det och är sommarväder, om vartannat. Det 
är som att vår jord vill skaka om oss på alla möjliga 
sätt. Få oss att stanna upp och fundera på vad som 
är viktigt. Egentligen. Och det är sällan man kommer 
fram till att det är skrytresorna eller tävlingen om 
de coolaste prylarna. Nej, det är den mänskliga 
samvaron man saknar. Därför var det så hjärtskä-
rande när nödropet kom från vård- och omsorgsför-
valtningen. En enkel fråga om vi kunde komma och 
ge lite närvaro och samvaro på våra äldreboenden, 
fast på karantänens villkor. Så under våren har både 
den utökade Bellman-ensemblen och våra ordinarie 
skådespelare varit ute och spelat under balkonger 
och på innergårdar. 

Västmanlands Teaters publika verksamhet har till 
stora delar varit inställd under våren, för att minska 
smittspridningen. Därför uppskattar vi mer än 

vanligt det varma stöd vi får i kontakterna med er 
i publiken. Inför säsongen 2020-21 lanserar vi nu 
också Teaterns Vänner, en möjlighet för er att bli lite 
extra kompisar med oss, komma ännu lite närmare 
teatern, och dessutom få rabatt på föreställningar. 
Om ni tycker som jag, att Västerås och Västmanland  
behöver en stark och livaktig teater, bli gärna medlem. 
På sidan 14 hittar du mer information.

Vi välkomnar er nu till en ny spännande säsong! 
Föreställningar som Svansjön, Ett Dockhem, pjäsen 
om Asea och mycket, mycket annat kanske får 
spelas med restriktioner, men som det ser ut idag 
planerar vi ändå att spela. Och till stor glädje har vi 
också lyckats flytta fram många av vårens uteblivna 
föreställningar, så ni som blivit snuvade på Bellman 2.0, 
soppteater och annat, håll utkik, de kommer tillbaka. 
Nu längtar vi bara efter er, vår publik!
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Hon är en stark personlighet, skådespelerska och dansare,  
med teatern och baletten i blodet. Paloma Winneth, en multi- 
passionerad aktör som nu till hösten medverkar i uppsättningen  
av Svansjön på Västmanlands Teater.

ETT PORTRÄTT:
PALOMA WINNETH
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Paloma har tidiga minnen av Svansjön, den  
klassiska baletten. Som liten såg hon den  
många gånger i diverse uppsättningar, oftast 
tillsammans med sin pappa och sin morbror, 
som har/hade en hän given relation till baletten.  
Det blev även den sista föreställningen som  
hon såg med sin morbror strax innan han gick 
bort i cancer förra året.

När Paloma var med i frigruppen 4:e Teatern 
pendlade hon frekvent mellan Stockholm  
och Västerås. På tåget fick hon kontakt med 
teaterchef Niklas Hjulström och kunde då  
passa på att uttrycka sin önskan om att delta  
i en kommande uppsättning på Västman- 
lands Teater.

För Paloma kändes det som ödet när det  
kom på tal att Svansjön skulle sättas upp.  
En föreställning som ligger henne varmt om  
hjärtat och som gått som en röd tråd genom  
hennes liv. Niklas presenterade Paloma för  
regissören för Svansjön, Ellen Lamm, då  
Paloma spelade i Lauras läppar på Dramaten.  
På den vägen är det.

Vad är det som är speciellt för dig  
med Svansjön?
Jag har alltid fascinerats av den dova mystiken 
och vackra sagan. Och musiken! Förutom att 
komma till Västmanlands Teater och få arbeta 
ihop med hela ensemblen, ska det bli otroligt 
häftigt att spela tillsammans Västerås Sinfonietta. 
Verkligen en stor dröm som går i uppfyllelse.

Vem är Paloma Winneth?
Paloma Winneth kommer från Stockholm men  
utbildade sig till skådespelare i Kuba på Universidad 
de las artes ISA. Där formades också hennes intresse 
för de traditionella latinamerikanska danserna, för 
att dansa med eld, men också för Aeral silk, ett slags 
akrobatik där man hänger i långa tyger.
Paloma har frilansat inom både film och teater och  
har bl a medverkat i produktioner på Dramaten, Teater 
Västernorrland, Unga Klara, SVT, Filmlance och 
Sveriges Radio Drama.
Var hittar du din energi och inspiration? 
Förutom teatern är dansen central i mitt liv och det 
som ger mig både kraft och fungerar som nedvarv-
ning och ren terapi i alla lägen. Man blir lycklig av 
att dansa. 
För övrigt är familjen det som både grundar mig i livet 
och ger mig inspiration. Jag älskar att ha familj och 
vänner nära. Jag umgås ofta med syskonbarnen och 
har daglig kontakt med min mamma. Jag har även 
blivit kallad multipassionerad då jag hämtar inspiration 
och är kreativ inom mycket. Alltifrån sömnad och 
växter till alla möjliga projekt och lekar. Jag älskar att 
leka och gå in i rollen som lekledare och värdinna. 

Foto: M
aryam
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Publik: Familjeföreställning, från 10 år  |  Längd: ca 2 timmar inkl. paus

Föreställningen är ett samarbete mellan Västmanlands Teater  
och Västmanlandsmusiken.

Stora scen
Premiär 26 september

En mörk saga för alla över 10 år.

Baletternas balett har den kallats och för de allra flesta är det  
just som dansverk Svansjön är mest känd. På Västmanlands  
Teater blir berättelsen om Siegfried som förälskar sig i Odette  
ett unikt musikdramatiskt allkonstverk. Odette är fången under 
den onde trollkarlen Rothbarts förbannelse – människa på  
natten och svan på dagen. Med nyskriven talad dialog och  
specialkomponerad musik, inspirerad av Tjajkovskij, gestaltas 
deras historia. 

I slottet är det dags att fira prins Siegfrieds födelsedag. Borden dukas och salen fylls av  
musik och gäster. Ljusen tänds. Festen kan börja! Då sveper plötsligt en vind genom slottet  
och ljusen darrar till som om de skulle slockna och dö…

Med sex skådespelare på scenen och Västerås sinfonietta i orkesterdiket, följer vi Odettes  
och Siegfrieds väg mot vuxenvärlden. En dröm om ett annat liv i ett samhälle där tankens  
frihet har ersatts av kontroll och förtryck. Det är en kamp mot onda krafter där frågan är  
om mörkret kan övervinnas av den sanna kärleken.

På scen: 
Lisette T. Pagler
Paloma Winneth
Bodil Malmberg
Mårten Svedberg
James Lund
Robert Noack
Västerås Sinfonietta

Dramatiker: 
Sophie Helsing
Regi: 
Ellen Lamm 
Kompositör: 
Niklas Brommare
Scenografi/ 
Kostymdesign: 
Nina Fransson

Dirigent: 
Simon Crawford Philips 
Niklas Brommare 
Ljusdesign: 
Patrik Bogårdh
Mask: 
Jessica Hedin
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SVANSJÖN

”För mig handlar Svansjön om frihet och tvång,  
och om vad som händer med oss när vi tvingas  
leva på sätt som går emot våra värderingar, ja våra  
innersta väsen. Och så handlar Svansjön om kärlek!  
Kan kärleken befria en annan människa?  
Jag vill tro att det är så.”
Ellen Lamm, regissör

Foto: Pixabay
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Vad tycker du är intressant med Ett dockhem?  
Det centrala i pjäsen, för mig, är hur svårt det är  
för oss att försöka leva mot vår innersta sanning,  
vår längtan efter att få vara fria varelser. Vi verkar  
ha en okuvlig strävan efter att få uttrycka oss med de 
tankar och åsikter vi har. Många av oss försöker att 
passa in i olika former ett tag, ibland väldigt länge, 
ibland hela liv, men det finns alltid en röst inne i oss, 
en kompass, som berättar om vi är på rätt spår eller 
inte. Om vi inte följer den kompassen orsakar vi oss 
själva stort lidande. 

Har pjäsen några kopplingar till idag?
Vi förändras inte så mycket som vi vill tro. Människan 
är en långsam pjäs att flytta. De problem som männi-
skorna brottades med för över hundra år sedan är 
desamma som vi brottas med idag. Vem är jag?  
Vad är frihet? Hur kan jag leva i den högsta tanken 
om mig själv? Jämställdhet, jämlikhet, lika värde 
trots olika förutsättningar. 

Hon inspireras av Nelson Mandela och Janet Frame, har skrivit två  
romaner, varit verksam som konstnärlig ledare och teaterchef. Vidare  
har hon arbetat som regissör, skådespelare och dramatiker runt om i  
Sverige. Monica Wilderoth är en mångsysslare inom scenkonstens sfär.  
I höst regisserar hon Henrik Ibsens Ett dockhem på Västmanlands  
Teater. En pjäs som för över hundra år sedan väckte debatt med sin  
gestaltning av och frågor om kvinnlig frigörelse, frihet och jämlikhet. 

MONICA OCH  
MÄNNISKANS LÄNGTAN  
EFTER FRIHET
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Henrik Ibsen (1828–1906)
Henrik Ibsen, norsk dramatiker och författare, har kallats det moderna 
dramats fader. Hans dramatik spelas ständigt överallt i världen. 

Ibsens intresse för teater väcktes tidigt. Han debuterade som dramatiker 
vid 22 års ålder, men det var när han 14 år senare flyttade utomlands, till 
bland annat Tyskland och Italien, som han kom att skriva sina mest populära 
pjäser, bla Peer Gynt, Ett Dockhem och Vildanden. Trots utlandsvistelsen 
kopplade han ständigt sina verk till det politiska läget i Norge.

Äktenskapsdramat Ett dockhem (1879) är en av Ibsens mest kända  
och spelade pjäser. Den väckte enorm uppmärksamhet genom det  
kontroversiella ämnet om kvinnlig frigörelse.

Finns det något som utmärker ditt sätt att  
tolka och regissera? 
Det är alltid svårt att säga själv. Jag tror att jag är 
lyhörd inför skådespelarens arbete eftersom jag är 
skådespelare själv. Jag tycker mycket om fysiska 
rörelser och starka bilder. Vill lyfta föreställningarna 
mot det poetiska och vackra och har fullt förtroende 
för publiken, att den förstår mer än vad vi inom  
teatern ofta tror.
     

Vem är Monica Wilderoth?
Jobbar som: Frilansande skådespelare,  
författare och dramatiker samt undervisar i 
scenframställning på Teaterhögskolan i Malmö.
Inspireras av: Tysta, noggranna människor  
som lever sina liv med små bokstäver. Dans. 
Mod. Civilkurage. Janet Frame. Nelson Mandela. 
Pema Chodron.
Hämtar energi från: Promenader och min stuga 
där jag dricker kaffe med småfåglarna och njuter 
av den limegröna skogen. Helt otroligt vackert 
är det.

”Människan är en långsam  
pjäs att flytta. De problem som 
människorna brottades med för 
över hundra år sedan är desamma 
som vi brottas med idag.”
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ETT 
DOCKHEM
En föreställning om människans längtan efter att  
vara fri i en värld fylld av sociala konventioner. 

Av Henrik Ibsen

Utåt sett lever Nora ett bekymmersfritt liv med sin 
man Torvald och deras barn i ett av Köpenhamns 
välbärgade hem. Men allt är inte som det ser ut 
vid första anblick. Äktenskapet är en fasad, Nora 
är olycklig och känner sig kvävd i rollen som den 
perfekta hustrun. 

Ett dockhem skrevs av Henrik Ibsen 1879 och blev 
en skandalsuccé för sin radikala handling med bud-
skapen om könens jämlikhet och kvinnans frigörelse. 
I höst spelas pjäsen på Västmanlands Teaters Stora 
scen, i regi av Monica Wilderoth, i en tolkning som på 
allvar och med mycket humor utmanar våra tankar 
om frihet, frigörelse, svek, passion och längtan. 

På scen: 
Cicilia Sedvall
Mattias Redbo
Juan Rodriguez
Mårten Svedberg
Bodil Malmberg
Regi:
Monica Wilderoth
Scenograf/ 
Kostymdesign: 
Jenny Ljungberg
Ljusdesign: 
Patrik Bogårdh
Kompositör:
Andreas Kullberg
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Publik: Vuxna, unga vuxna  |  Längd: ca 2 timmar inkl. paus

Stora scen 
Premiär 21 november
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EN VRÅ I MIN SJÄL
Berättelsen om Florrie Hamilton på Högfors herrgård i Norberg gjorde succé 
på Västmanlands Teater våren 2018. Men lika fascinerande som Florrie är  
en av hennes tre systrar, Viveka. Efter en barndom på herrgården, full av lek 
och frihet, skulle herrgårdsfröknarna ut i livet, gifta sig, anpassa sig. Att 
möta verkligheten blev en kamp som på riktigt handlade om att överleva. 

Våren 1915 befinner sig Florries yngsta syster, Viveka, i Uppsala som student. 
I vänkretsen rör sig den norske skriftställaren Fredrik Paasche. Han är 
fascinerande, och tydligt intresserad av Viveka, men han har en begynnande 
karriär att tänka på, samtidigt som han har svårt att släppa sitt tidigare liv. Via 
Vivekas dagbok och brev kan vi följa hur Vivekas vänskap med Fredrik djupnar 
till den blinda förälskelse som till slut ställer henne inför ett ödesdigert val.
 
Cicilia Sedvall, som spelade Florrie, vill nu gräva vidare:  
"Jag kommer att skapa en föreställning genom att låta Vivekas öde silas 
igenom mig och mitt liv. Hennes öde får speglas och studsa mot mina  
egna erfarenheter av att vara kvinna, mamma, fru, älskarinna, superwoman, 
och duktig flicka samtidigt som man balanserar på en skör tråd mellan ljus 
och mörker.”
 
Tillsammans berättar Cicilia Sedvall och Andreas Kullberg historien om 
Viveka Hamilton på Högfors i Norberg. Ett västmanländskt kammardrama 
om himlastormande kärlek i ett krigsdrabbat Europa. 

Premiär  
5 september!
Manus:  
Ensemblen  
Niklas Hjulström
På scen:  
Cicilia Sedvall 
Andreas Kullberg
Kompositör: 
Andreas Kullberg
Regi: Niklas Hjulström
Plats: Teaterbistron
Längd: ca 1 timme
Publik: Vuxna, unga vuxna 

BELLMAN 2.0 
Succén är tillbaka!
Under våren gjorde föreställningen Bellman 2.0 succé 
på Västmanlands Teater. Ännu en gång får vi nöjet att 
se Bellmans visor tolkas musikaliskt, dramatiskt och 
visuellt när föreställningen återvänder i höst/vinter.

Boka dina platser till nypremiären och upplev en  
av Sveriges största poeter på ett sätt du aldrig  
gjort tidigare! 

Nypremiär 29 december!
På scen: Aksel Morisse, Andreas Ekstedt,  
Anna Fahlstedt, Barbro Lindkvist, Carina E Nilsson, 
Josef Törner, Julia Frej, Niklas Hjulström,  
Rigmor Bådal
Plats: Stora scen
Längd: ca 2 timmar inkl. paus
Spelas: 29 december – 17 januari
Publik: Vuxna, unga vuxna
Föreställningen är ett samarbete mellan  
Västmanlands Teater och Uppsala Stadsteater.

”Helt tagen! Orden räcker inte till!  
Tack tack tack!”  
(Publikcitat)

”Tolkningarna av Bellmans  
epistlar är helt fantastiska!” 
(Publikcitat)
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Spelas  
även som  

Soppteater!

EN TEATERKONSERT AV  
NIKOLAJ CEDERHOLM  
OCH KÅRE BJERKØ
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Vi ställer inte in, vi ställer om. Samma tid på året och samma varierade  
utbud, men denna gång inomhus för att kunna säkerställa att vi följer 
Folkhäl   somyndighetens rekommendationer. 

Sommarteater med fri entré ska fortsätta sprida glädje och därför tar vi med 
oss årets Parkteater föreställningar in i teaterhuset. Vi utlovar ett brett program 
som faller många i smaken och samma härliga stämning som vanligt. 

Publik: 
Vuxna, unga vuxna/barn
När: 
19–23 augusti
Var: 
Lilla scen
Föranmälan krävs.

PARKTEATERN FLYTTAR IN

Läs mer på 
 vastmanlandsteater.se 

TEATERNYFIKEN,  
TEATERTROGEN ELLER TEATERVAN  
– ALLA KAN TA DEL AV TEATERNS VÄNNER OCH ABONNEMANG

Bli vän med oss!  
Gå med i Teaterns Vänner och ta del av fina rabatter 
på Västmanlands Teater. Vi behöver våra vänner!
Du som stödjer oss och tycker att det är viktigt  
att vi finns kan nu bli medlem i Teaterns Vänner.  
Men det handlar även om att ge tillbaka till en  
trogen och återkommande publik och såklart om  
att hitta nya teatervänner runt om i länet. Därför  
får du också förmånliga rabatter! 

Ett medlemskap ger dig 15% rabatt på utvalda 
föreställningar och 15% rabatt på mat och alkoholfri 
dryck i Teaterbistron. Dessutom får du 15% rabatt 
när du köper abonnemang hos oss. Inte illa va? 

Du får rabatt oavsett om du redan är pensionär och 
har scenpass, eller om du är student och redan går 
på teater för halva priset. 

Läs mer om medlemskap i Teaterns vänner på 
vastmanlandsteater.se. 

Abonnemang 
Under säsongen 2020–2021 erbjuder vi köp av 
abonnemang hos oss. Abonnemanget ger dig ett 
förmånligt och fast paketpris på våra kommande 
föreställningar på Stora scen: Svansjön, Ett dockhem 
och Här kommer framtiden! – En berättelse om Asea. 

Att köpa ett abonnemang är ett bra sätt att säkra 
dina platser i salongen före andra. Du kan köpa 
abonnemang även om du inte är medlem i  
Teaterns Vänner.

Läs mer om abonnemang och priser på  
vastmanlandsteater.se.
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I höst serverar vi värmande soppa tillsammans med högklassig  
underhållning. Soppteater: 220 kr (soppa, bröd, kaffe och teater).  
Max fyra biljetter per person och föreställning. Soppa serveras en halv-
timme före föreställning. Välkommen på Soppteater i nya Teaterbistron.

SOPPTEATER

En vrå i min själ 
16 sep | Föreställningen om  
Florrie Hamilton på Högfors herrgård 
 i Norberg gjorde succé på Västmanlands  
Teater våren 2018. Men lika fascinerande som  
Florrie är en av hennes tre systrar, Viveka. Det är nu 
dags att berätta om herrgårdsfruarnas livsöden. 
På scen: Cicilia Sedvall och Andreas Kullberg

Röst är det som återstår 
23 och 24 sep | Följ med på en resa där de uttrycks-
fulla poeterna Karin Boye och Forough Farrokhzad 
möts och förenas i musiken.  
På scen: Aida Jabbari och Marie Delleskog

Lovsång till kärleken 
7 och 8 okt | Anna-Lotta Larsson bjuder på de  
finaste sånger som finns om kärleken. Det blir Taube, 
Piaf, Purcell, LeMarc och mycket mer. Tillsammans 
med pianisten Andreas Landegren komponeras en 
föreställning fylld av stora känslor, värme och humor. 
På scen: Anna-Lotta Larsson och Andreas Landegren
 

Skitviken 
14 okt | En man röker sina abborrar  
i den hemliga kåkstaden i skuggan  
av Steam Hotel. Båthus, skjul och bryggor  
har vuxit upp i takt med att annat har rivits och 
schaktats bort. För hundra år sen skapade några 
personer ett ställe att fästa sina ekor på. Ett ställe 
som också blev en fästpunkt för dem själva.
På scen: Martin Hedén, Inger Orre med kompositör 
och musiker Andreas Kullberg.

Salongen 
21 okt | För 1800-talets kvinnliga tonsättare är 
salongen en fristad. Ett offentligt rum i den privata 
sfären. Hundra år har gått sedan Sverige blev demo-
krati. Spelar vi på lika villkor nu? En teaterkonsert 
med musik av kvinnliga tonsättare och nyskriven 
text av kulturskribenten Hedvig Ljungar. 
På scen: Karolina Weber Ekdahl och Karin Haglund

Look to the west 
28 och 29 okt | En föreställning där nyskrivna 
sånger om den svenska utvandringen blandas med 
traditionella keltiska emigrationsvisor, körda genom 
ett West of Eden-göteborgsfilter.
På scen: Folkmusikbandet West of Eden Trio

Dom första tjugo 
4 nov | En rolig och nostalgisk minnes- 
musikal där ljuva toner från piano och kontrabas 
leder oss tillbaka. Tillbaka till det första discot,  
den första pussen, dom första tjugo. 
På scen: Ida Löfholm, Emil Ingmar och Tove Brandt

Tre män i en båt
11 nov | Låt dig flyta med i Jerome K Jeromes Tre 
män i en båt. En reseskildring uppför Themsen som 
är känd som en av världens roligaste böcker och ett 
bevis för att viss humor tycks vara odödlig.
På scen: Mattias Åhlén 

En föreställning om tid 
25 nov och 26 nov | En rolig och personlig betraktelse 
av det enda vi har och samtidigt alltid lider brist på – 
tid! En musikalisk resa mellan då och sen. 
På scen: Ulf Friberg och Johan Forslund.

Frida Uhl
2 dec och 3 dec | En dramatisering av Frida Uhls 
liv som bygger på hennes egna anteckningar, brev 
och texter. En föreställning som belyser hennes 
enastående arbete, hennes mod och hur hon visade 
riktningen mot en förnyelse och utveckling in i 
framtiden. 
På scen: Hanna Nygårds

Nu när jag ändå är här 
9 och 10 dec | Någon gång måste man sluta väja för 
den av sina tankar som man fruktar allra mest. Möt 
den ofrivillige patienten som uppsöker en psykolog 
för att egentligen bara slippa genomföra en planerad 
resa, men blir kvar och tillsammans med henne 
utforskar orsakerna bakom sin ovilja. 
På scen: Gunilla Nyroos och Lennart Hjulström

VÄLKOMMEN TILL TEATERBISTRON

KÄNN DIG SOM HEMMA
Här kan du fika, beställa mat eller skåla med vänner i samband med våra föreställningar och  
evenemang. Du har också möjlighet att förboka tilltugg till pausen – så slipper du långa köer.  
Det kan du göra på plats i Teaterbistron senast en kvart innan föreställningen börjar. Vill du veta  
mer och följa förvandlingen av Teaterbistron? Följ oss på Instagram @vastmanlandsteater

Foto: Pixabay

INGÅR 
I TEATERNS  

VÄNNER!

INGÅR 
I TEATERNS  

VÄNNER! 15% FÖR 
TEATERNS  
VÄNNER!

Foto: M
artin Hedén
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MER PÅ TEATERN HÖSTEN 2020

LASSE PÅ RYMMEN 
För många Västeråsare är ”I Lasses kvarter” ett 
välbekant sommararrangemang där spännande 
och oväntade musikupplevelser presenteras i 
gemytlig trädgårdsmiljö. När novembermörkret 
kryper närmare flyttar arrangören Jonas Färnlöf 
nu konceptet till Västmanlands Teater och bjuder 
på två konserter i Teaterbistron. Kvällar som med 
jazzen som utgångspunkt utlovar musikaliska 
bekantskaper och möten med sommarkänsla.

När: 6 och 27 november kl 19
Var: Teaterbistron
Längd: ca 2,5 tim inkl. paus
Publik: Vuxna, unga vuxna
Arrangör: Kulturföreningen Till Lasse Färnlöfs  
minne i samarbete med Västmanlands Teater

Foto: Svante Rem
shagen

Foto: Pixabay

SCENKVÄLL MED  
JONAS & MATHIAS
Komikerna Jonas Öhrn och Mathias Wiik  
bjuder in till tre olika kvällar i Teaterbistron. 
Med lekfullhet blandar de improviserade 
sketcher, publikfrieri och humor. Humor-
duon från Västerås är kända för sin unika 
person kemi, improvisationsförmåga och 
publikkontakt. De har gjort flertalet egna 
humor föreställningar, revyer, stand up och 
programlett ”God Afton Västerås”.

När: 11 sep, 16 okt och 13 nov kl 19
Var: Teaterbistron
Längd: ca 1 tim 45 min inkl. paus
Publik: Vuxna, unga vuxna 

Foto: Pixabay

SÅ FUNKAR DET – THE SHOW 
I snart tjugo år har Anders Johansson och Måns Nilsson levererat faktabaserad humor under rubriken  
”Så funkar det”. Vi har sett dem i tv, hört dem i radio och pod. Hösten 2020 levererar de sin faktabaserade 
underhållning i ännu ett format – en sprudlande scenshow. 

När: 7 november kl 19  |  Var: Stora scen  |  Publik: Vuxna, unga vuxna  |  Längd: ca 2 timmar, ingen paus

MERKKIPÄIVÄ / BEMÄRKELSEDAG
Läsning på finska i Teaterbistron. En varm berättelse om en familj och välfärds-Finland som sakteligen upplöses.
Lukudraama Merkkipäivä on lempeä tarina perheestä ja hitaasti hajoavasta hyvinvointi-Suomesta.  

På scen: Aleksi Lavaste, Petriikka Pohjanheimo och i/f ja Taisto Reimaluoto
När: 17 oktober kl 13  |  Var: Teaterbistron  |  Längd: 90 min med efterföljande publiksamtal  |  Publik: Vuxna, unga vuxna 
Arrangör: Västmanlands Finska Riksteaterförening, VÄSKY i samarbete med Västmanlands Teater  |  Språk: Finska

KLUBB MASKROSEN
Välkommen på klubbkväll i nya Teaterbistron!  
Klubb Maskrosen presenterar liveakter, lokala  
som nationella och bjuder på musik från kända  
DJ:s som gör dansgolvet levande hela kvällen.

När: 2 okt och 4 dec kl 21
Var: Teaterbistron
Publik: Vuxna (åldersgräns 18 år)
Arrangör: Maskrosens Kulturförening
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Västmanlands Teater har under de senaste åren 
skapat flera föreställningar som utgår från västman-
länningarnas egna historier och erfarenheter. Nu är det 
dags att skildra Asea – bolaget som under så många 
år varit en motor i Sveriges ekonomi, men också 
präglat livet för tiotusentals människor här i trakten. 
Under året har vi samlat in berättelser och minnen, 
och fullsatta berättarkvällar har vittnat om det stora 
engagemang som Asea väcker.

I en föreställning som sträcker sig över hundra år kommer 
vi att skildra livet för ett antal människor av kött och blod, 
livsöden sprungna ur de berättelser vi fått från västman-
länningarna. Men det är också en berättelse om häpnads-
väckande entreprenörskap och teknisk utveckling, revo-
lutioner och arbetarkamp. Kärlek, galenskap, besvikelser 
och drömmar. En pjäs om själva livet, det där som pågick i 
skuggan av Ottartornet. 

Dramatiker: Jerker Beckman  |  Regi: Niklas Hjulström

Företagshistorier innehåller sällan berättelsen om hur de byggde en stad, 
ett land och en dröm. Men det gör berättelsen om Asea. En framgångssaga 
som har lämnat avtryck långt utanför Västerås och Sveriges gränser. 

HÄR KOMMER FRAMTIDEN!
– EN BERÄTTELSE OM ASEA

SCENKONSTBIENNALEN MAJ 2021
Var med när kulturbranschens största mötesplats för scenkonst går av 
stapeln nästa vår. Tillsammans med Scensverige står Västmanlands 
Teater som värd för Scenkonstbiennalen 2021 i Västerås. 

Under en hel vecka spelas utvalda föreställningar  
på Västmanlands Teater och på andra platser i 
centrala Västerås. Både allmänhet och branschfolk 
är välkomna när teater, dans, cirkus, workshops  
och föreläsningar flätas samman och ger unika 
upplevelser, möten och diskussioner om scenkonst. 

Föreställningarna som spelas är utvalda av en  
särskild urvalskommitté under ledning av Lis 
Hellström Sveningson. Dess uppdrag är att välja 
ut produktioner som speglar scenkonstens bredd, 
djup och spets både konstnärligt, geografiskt och 
målgruppsmässigt.

Västmanlands Teater står som värd under hela 
veckan. Värdskapet sker i samverkan Scensverige 
och med ägarna, Västerås Stad och Region  
Västmanland. 

Till allmänheten släpps biljetter till försäljning under våren 2021. Håll utkik på våra sociala kanaler och på  
vastmanlandsteater.se för aktuell information om Scenkonstbiennalen 2021 och programpunkterna. 

"På Västmanlands Teater är vi oerhört glada  
över att få stå som värdar och ta emot den bästa  
och mest intressanta scenkonsten i Sverige” 
Niklas Hjulström, teaterchef Västmanlands Teater

”Det ska bli otroligt kul att bjuda  
in alla scenkonstmänniskor i landet  
till den vackra teatern i Västerås.”  
Ulricha Johnson, Scensveriges verksamhetschef

TEATER  
FÖR UNGA
Under hösten 2020 inleder Västmanlands Teater  
och Västerås stad ett samarbete kring scenkonst  
för den riktigt unga publiken. Först ut är en språk- 
stärkande föreställning för barn i förskolan, ett nära  
möte mellan skådespelare och stadens förskoleklasser.

Skolföreställningar för mellanstadiet och högstadiet 
Hösten 2020 spelar Västmanlands Teater skolföre- 
ställningar av Svansjön för elever i årskurs 5–7.

Premiär  
våren 2021!

Foto: Pixabay
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På Västmanlands Teater är vi många personer som arbetar flitigt för att 
du som invånare i Västmanland ska kunna ta del av teater och scenkonst, 
såväl i huset som runt om i länet.

MEDARBETARE

Nikolaj Cederholm
regissör

Lisette T. Pagler
skådespelare 

Cicilia Sedvall
skådespelare

Niklas Brommare
kompositör

Kåre Bjerkø
musikarrangör

Camilla Carlström
regiassistent

Aksel Morisse
skådespelare

Patrik Bogårdh
ljusdesign

Nina Fransson
scenograf/kostymör

Mattias Redbo
skådespelare

Ellen Lamm
regissör

Ossi Niskala
koreograf

Monica Wilderoth
regissör

James Lund
skådespelare

Paloma Winneth
skådespelare

Mårten Svedberg
skådespelare

Jenny Ljungberg
scenograf/kostymör

Rigmor Bådal
musiker

Robert Noack
skådespelare

Simon Crawford Philips 
dirigent 

Sophie Helsing
manusförfattare 

Niklas Hjulström
teaterchef

Line Bech
kostymör

Josef Törner
skådespelare

Juan Rodriguez 
skådespelare

Julia Frej
skådespelare

Kim Witzel
scenograf

Joakim Brink
ljusdesigner 

Carina E Nilsson
kapellmästare

Anna Fahlstedt
skådespelare

Barbro Lindkvist
musiker

Bodil Malmberg
skådespelare

Andreas Kullberg
kompositör/musiker/
skådespelare

Andreas Ekstedt
musiker

Konstnärlig personal
Den konstnärliga personalen står för de konstnärliga besluten och det artistiska arbetet i föreställningarna.  
Några av dem står på scen och andra bidrar med visioner för att skapa minnesrika teaterupplevelser.

Marknad och kommunikation
Avdelningen Marknad och kommunikation arbetar med att synliggöra teaterns utbud på olika sätt, 
bland annat genom sociala medier, hemsida, nyhetsbrev, mässor och programtidningar. På avdelningen 
arbetar också konsulenter som hjälper och stöttar amatörteatergrupper och arrangörer ute i länet. 

Ingegerd Svednell 
amatörteaterkonsulent

Erica Söderberg
kommunikatör

Maria Gage
teaterkonsulent

Madeleine Viitasalo
kommunikatör

Sara-Josefina Holby 
marknadschef

Lina Nordström
kommunikatör

Ekonomi och administration
På Ekonomi- och administrations avdelningen arbetar personer som får teaterns  
verksamhet att fungera som den ska och flyta på. Här ingår arbete med ekonomi, löner,  
reception, biljett försäljning, caféverksamhet, vaktmästeri och övriga administrativa frågor.

Ewa Hammarsten
biljettadministratör

Trine Johansson
administrativ assistent

Helena Tunong
receptionist

Margareta Danielsson 
löneadministratör

Lina Oscarsson
verksamhetskoordinator

Anna Gunstad  
Bäckman ekonomi/ 
administrativ chef

Beppe Branchetti
vaktmästare

Susanna Karlsson
ansvarig Teaterbistron

Catharina Bergkvist
publikvärd

Anna-Jackelin Thell
publikvärd och  
serveringspersonal

Jessica Danielsson
publikvärd

Katarina Aroseus
publikvärd

Amanda Hentunen  
Rodriquez publikvärd

Ewelin Nilsson
publikvärd

Ellen Lundkvist
publikvärd

Pia Öhman
publikvärd

Samar Beniamin
publikvärd

Sofia Öhrndalen
publikvärd

Slaven Španovi ́c
publikvärd

Dorthe Jensen Sevilla 
publikvärd

Diala Hermez 
serveringspersonal

Linnéa Kohlin
serveringspersonal

Gerd Olsson
publikvärd

Publikvärdar och serveringspersonal
Publikvärdarna och serveringspersonalen arbetar i foajén, i biljettkassan och/eller i Teaterbistron under föreställningarna. 
Det är dessa personer som står till förfogande när du som besökare undrar eller behöver något under ditt teaterbesök. 

Jessica Hedin
maskdesign/maskör

Anders Lundkvist
belysningsmästare

Ebba Malander 
producent/planerings- 
koordinator

Elin Bengtsson 
belysningsmästare 

Eva-Lena Lidström 
kostymmästare 

Gum Viktor Ohlsson
teknisk producent

Gunilla Edlund Särneskog 
kostymmästare

Johan Åberg
scenmästare

Vladi Vargas
ljudtekniker

Henric Karlsson 
ljudtekniker

Inger Einheri 
producent

Cais-Marie Björnlod 
maskdesign/maskör

Linn Westin
rekvisitör

Pernilla Willman
producent

Maria Hägglund
produktionschef/ 
biträdande teaterchef

Produktion
På produktionsavdelningen arbetar producenter, scenteknisk- och tillverkningsteknisk personal. Avdelningen ansvarar för  
genomförandet av en föreställning från ax till limpa. Här hanteras teaterns kort- och långsiktig planering, produktionsbudgetar 
och frilanskontrakt. Teaterns tekniker arbetar med och under våra föreställningar med allt från tillverkning av dekor och kostymer 
till att sköta ljus, ljud och scenteknik. 
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Biljettbokning
Biljettbokning sker på ticketmaster.se. Det går även  
bra att boka din teaterbiljett i biljettkassan på teatern. 
Biljettkassan har öppet två timmar före föreställning. 

Är ni fler än 10 personer som vill gå på teater  
tillsammans? Då är ni välkomna att mejla till  
gruppbokningar@vastmanlandsteater.se.

Fria bussar för dig i länet
Västmanlands Teater är hela länets teater. För att öka 
tillgängligheten arrangerar vi fria teaterbussar från länets 
kommuner till valda föreställningar. Mer information om 
bussbokning finns att hitta på vastmanlandsteater.se

Under hösten 2020 går det teaterbussar  
till följande föreställningar: 
• Svansjön – 10 oktober
• Ett dockhem – 6 december

Öppna repetitioner 
Är du nyfiken på hur regissör och skådespelare arbetar 
inför en premiär? På våra öppna repetitioner får du 
möjlighet att se arbetet in action. Det är alltid gratis och 
ingen föranmälan krävs. Se uppdateringar på vår webbsida 
angående eventuella restriktioner.

Tillgänglighet 
Vi arbetar aktivt med att alla ska kunna ta del av teater. 
Teatern är försedd med ramp och hiss. Alla våra scener 
har tillgång till rullstolsplatser, kom ihåg att uppge det i din 
biljettbokning. Vi erbjuder IR-hörslinga och det går bra att 
låna hörlurar eller en mottagare som används tillsammans 
med din hörapparat. Fråga någon av publikvärdarna på 
plats så hjälper de dig. 

Följande föreställningar syntolkas våren 2020: 
• Svansjön – 10 oktober
• Ett dockhem – 6 december

Mat och dryck
Du är varmt välkommen att äta något gott i samband  
med föreställningen. Teaterbistron är öppet två timmar 
innan föreställningen börjar och även efteråt. Se aktuell 
meny på vår hemsida.

Biljettpriser hösten 2020
För att inte den ovissa situation som vi befinner oss i idag 
ska hindra dig från att boka dina biljetter och säkra dina 
platser till höstens föreställningar har vi infört nya rutiner 
vid av- och ombokningar. Om nuvarande rekommendatio-
ner från Folkhälsomyndigheten fortskrider under hösten 
har du möjlighet att boka om dina biljetter  
eller byta till presentkort. Vid inställd  
föreställning gäller återbetalning.  
Se mer detaljerad information  
på webben.

Svansjön 
• Ordinarie pris: 290 kr
• Barn (under 18 år): 120 kr
• Pensionär/scenpass: 240 kr
• Grupp (minst 10 biljetter): 240 kr
• Student (under 27 år): 150 kr
• Generalrepetition: 100 kr

Ett dockhem
• Ordinarie pris: 290 kr
• Barn (under 18 år): 120 kr
• Pensionär/scenpass: 240 kr
• Grupp (minst 10 biljetter): 240 kr
• Student (under 27 år): 150 kr
• Generalrepetition: 100 kr 

En vrå i min själ
• Pris: 195 kr

Soppteater
• Pris: 220 kr (soppa, bröd, kaffe och teater)
 Max fyra biljetter per person och föreställning.

Scenkväll med Jonas & Mathias
• Pris: 195 kr

Så funkar det – The show
• Pris: 425 kr

Jazzkväll: Lasse på rymmen
• Pris: 195 kr

Klubb Maskrosen
• Pris: 150 kr, ej förköp

Parkteater
• Fri entré. Föranmälan krävs.  

Görs på vastmanlandsteater.se

Boka dina biljetter på 
ticketmaster.se

PRAKTISK INFORMATION
Västmanlands Teater, Slottsgatan 11, 722 11 Västerås  |  Biljettkassa: 021-470 41 10  |  Reception: 021-470 41 00 Å VAD VI LÄNGTAR…

…efter sorlet i länets teaterfoajéer, efter kaffet i pauserna, efter repen med amatör
teaterföreningen, efter prasslet med programmet, efter applådtacken, efter möten med 
människor i länets ideella teaterföreningar och människor på och bakom våra scener.

Vi hoppas och vi planerar framåt. Ni får här presenterat Västmanlands nästan hela  
samlade teaterutbud. Läs om föreställningar för stora och små, om våra fria teater
grupper, om våra aktiva amatörteaterföreningar, om hur du kan bli medlem i en  
Riksteaterförening och mycket mer. 

Helgen 14–15 november är den stora teaterhelgen i höst. Då arrangeras hela 13 före
ställningar i Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Surahammar och Västerås. 
Missa heller inte ATRfestivalen i Västerås 23–25 oktober. Vi presenterar också vad som 
är på gång för våren 2021.

I dessa tider har vi lärt oss att saker kan ändras, flyttas fram och t om ställas in.  
Håller er uppdaterade på arrangörernas lokala hemsidor och Facebooksidorna Teater  
i Västmanland, Riksteatern Västmanland och ATR Västmanland.

och Västmanlands alla amatörteaterföreningar  
och teaterarrangörer

Med reservation för ändringar.

Teaterkonsulenterna  
Maria och Ingegerd 
Foto: Linda Eliasson
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Innehåll:
Arboga 26
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Kungsör 30
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TEATER I VÄSTMANLAND

Tillfälligt  
ändrade köpvillkor,  

se aktuell information på 
vastmanlandsteater.se

Abonnemang
Ordinarie: 720 kr
Ungdom/Student: 374 kr
Pensionär: 598 kr

Teaterns vänner
Medlemsskap: 80 kr (giltigt 1 år från köptillfället)
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Arrangör: Arboga teaterförening – en del av Riksteatern.  
Biljetter: Arboga Stadsbibliotek, tel 0589-873 00 eller tickster.com
Hemsida: riksteatern.se/arboga

ARBOGA

Ågust och hans vänner
4:e teatern 
Med fyra Ågustar på scen utlovas live-regi, heta strål-
kastare, dammiga latexhjärnor och rosa drömmar om 
samhällsförändring. Författarens bråk med idéerna får 
plötsligt yttre konturer – Ågust har delat sig i fyra!
När: Torsdag 3 december kl 19
Var: Medborgarhuset

Foto: Anne Hellandsjö

Länets äldsta  
Riksteaterförening  

finns i Arboga  
– still going strong!

Play 3.0
Riksteatern/Sirqus Alfon 
Med humor och ett varmt inbjudande tilltal presenteras en 
surrealistisk värld av punkig elektropop, laser och Ipadmagi. 
Ett möte mellan det digitala och det mänskliga.
När: Söndag 11 oktober kl 19
Var: Medborgarhuset

Foto: Klara G

Bygdens söner
Riksteatern 
När Roger och Patrik var tolv år var de först på plats vid en 
trafikolycka och räddade ett liv tillsammans. Den sommaren 
var de bygdens stolthet. Några månader senare var deras 
vänskap över för alltid. Vad var det som hände?
När: Torsdag 12 november kl 19
Var: Medborgarhuset

Foto: Klara G

Lilla spöket Laban
Teater DaCapo 
Lilla Spöket Laban är mörkrädd. Han vill inte vara ett stort 
och farligt spöke, han vill hellre leka med sin nyfunne vän 
Lillprins Bus. Från 4 år.
När: Lördag 3 oktober kl 13
Var: Medborgarhuset

Foto: Catarina W
esterlund

Vi älskar Rock!
Lisa och Matt Bouvier 
Vilken musik är den roligaste att lyssna på? Rock så klart! 
En rockföreställning för barn i föreskoleåldern.
När: Lördag 19 september kl 11
Var: Kulturhuset, Perspektivet

Janis/Elvis
Humor, musik & Allvar produktion 
En humorkryddad beskrivning av Elvis Presleys liv och  
en känslomässig gestaltning av Janis Joplins livsresa.  
En musikföreställning i två akter med musiken, myterna 
och sångkraften.
När: Fredag 23 oktober kl 19
Var: Sagabiografen

Foto: Cat Svensson

Foto: M
ikael Eriksson

Arrangörer: Hallstahammars teaterförening – en del av Riksteatern, Ett kulturliv för alla – teater,  
Hallstahammars bibliotek 
Biljetter: Hallstahammars bibliotek, tel 0220-241 10 eller tickster.com
Hemsida: riksteatern.se/hallstahammar

HALLSTAHAMMAR

SLICK
Riksteatern 
Ett dansperformance som slagit 
knockout på scener runt om i landet! 
En kärleksfull parodi på en självupp-
tagen artist, och hans syn på kvinnan 
och kärleken. 
När: Måndag 2 november kl 19
Var: Sagabiografen

Foto: Andreas_Nilsson

Vill ha hund
Dockteatern Tittut 
Föreställningen handlar om att 
toklängta efter en egen hund, att ha 
en lekkamrat och någon som tröstar. 
Från 2 år.
När: Söndag 15 november kl 14
Var: Kulturhuset, Perspektivet

Foto: Jonas Jörneberg

Drömmen om  
Folkparken
Femtinge teater 
Följ med på parkturné från norr till 
söder, möt en tuff brud i täckjacka 
i Kiruna, vännerna som följde sin 
idol under en hel turnésommar, och 
vad hände egentligen i Finspång 
när en världsstjärna kom på besök 
och skapade ett av Sveriges första 
mediadrev?
När: Torsdag 19 november kl 19
Var: Sagabiografen
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Arrangörer: Fagersta teaterförening – en del av Riksteatern. Fagersta barnkulturgrupp, Norrby teater 
Ett kulturliv för alla – teater, Väsky, Finskt förvaltningsområde, Fagersta
Biljetter: Fagersta bibliotek, tel 0223-442 40, tickster.com
Hemsida: riksteatern.se/fagersta, riksteatern.se/vasky

FAGERSTA

Klä på klä av 
Teater Tre  
Klä på klä av handlar om något av det första vi lär oss:  
att ta på kläderna. Hur gör jag? Vem blir jag? Och varför  
är det så svårt att hitta strumporna? Från 2 år. 
När: Söndag 6 september kl 15
Var: Sveasalongen 

Med ögon känsliga för allt
Kulturmaffian 
En hyllning till Barbro Hörbergs sång-och skrivargärning 
och samtidigt en berättelse om henne själv och att vara 
människa. Medverkar gör Anna Döbling och Martin 
Östergren.
När: Torsdag 17 september kl 18.15
Var: Sveasalongen

Foto: Bengt Alm
 

Foto: Tom
as M

ontelius

Pling, Tuut, Ta-ria Takata 
LP Flamenco 
Flamencoföreställning för barn, en resa på musikens vingar 
genom såväl skrattframkallande som allvarliga stunder. 
Interaktiivinen, akustinen musiikkiesitys lapsille ja perheille. 
När: Söndag 11 oktober kl 15
Var: Sveasalongen

Play 3.0 
Riksteatern/Sirqus Alfon 
Med humor och ett varmt inbjudande tilltal presenteras  
en surrealistisk värld av punkig elektropop, laser och Ipad-
magi. Ett möte mellan det digitala och det mänskliga.
När: Torsdag 8 oktober kl 19
Var: Folkets Hus

Foto: Klara G

Foto: D Popovic

17 september  
vankas det god  

soppa innan  
föreställningen.

Småstadslif 
Teater Nolby 
Kan ett teaterspektakel verkligen imponera på grannstaden Sandö? 
Det tror stadens starke man. Det hela utspelar sig på adertonhundra-
talets mitt någonstans i Sverige. 
När: Torsdag 19 november kl 19
Var: Folkets Hus

Bockarna Bruse 
Skottes Musikteater 
En saga om mod, list, samarbete och vänskap. Här möter 
vi de tre bockarna Bruse som är busiga, karska, tuffa men 
också lite ängsliga. Från 4 år.
När: Söndag 8 november kl 15
Var: Sveasalongen

Greatest Hittills
Riksteatern 
Håll i hatten, nu är han här! Ronny Eriksson gör sina bästa 
och mest älskade nummer och kryddar dem med rykande 
färska nyheter från spelorten, landet och världen.
När: Onsdag 28 oktober kl 19
Var: Folkets Hus

Foto: Klara G

Foto: Britt M
attsson
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Arrangörer: Kungsörs Film- och teaterförening – en del av Riksteatern,  
Kungsörs bibliotek, Torpa bygdegård, Ett kulturliv för alla – teater
Biljetter: Kungsörs bibliotek tel 0227-60 02 10, tickster.com
Hemsida: riksteatern.se/kungsor, kungsor.se/uppleva-och gora/biblioteket

KUNGSÖR

Greatest hittills
Riksteatern 
Håll i hatten, nu är han här! Ronny 
Eriksson gör sina bästa och mest  
älskade nummer och kryddar dem 
med rykande färska nyheter från 
spelorten, landet och världen. En 
musikaliskt helkväll med sylvass satir, 
varm humor och bekymrad stå upp! 
Ronny Eriksson är både humorist och 
humanist. En totalt orädd berättare 
med ett stort och bultande hjärta. 
Musiken står Benneth Fagerlund för.
När: Onsdag 21 oktober kl 19
Var: Thor Modéen teatern

Teater och samtal på Kungsudden
Arbogateatern 
Hon var dottern som skapade skandal efter skandal. Han var sonen som försökte 
ställa sig utanför kampen om kronan. Ingen av dem uppfyllde samhällets förvänt-
ningar, vare sig som kvinna, man, eller som arvingar i Sveriges mäktigaste familj 
Möt och lär känna Cecilia och Magnus, två av Gustav Vasas nio barn. 
Sen blir det kaffe med dopp och ett samtal med Karin Tegenborg Falkdalen,  
doktor i idéhistoria. 
När: Söndag 15 november kl 16
Var: Vasakällaren på Kungsudden

Foto: Lars Lykta
Foto: Klara G

Vill ha hund!
Dockteatern Tittut 
Föreställningen handlar om att 
toklängta efter en egen hund, att ha 
en lekkamrat och någon som tröstar. 
Från 2 år.
När: Lördag 14 november kl 11
Var: Biblioteket

Foto: Jonas Jörneberg

Höra hemma
Teater Kung & Drottning 
Med få ord men mycket rörelse och 
dans till nykomponerad musik får vi 
följa karaktärerna när de försöker reda 
ut vad som är mitt och ditt och om det 
kan bli vårt? Från 2 år.
När: Lördag 5 september kl 12
Var: Biblioteket

Lilla spöket Laban
Teater DaCapo 
Lilla Spöket Laban är mörkrädd. Han 
vill inte vara ett stort och farligt spöke, 
han vill hellre leka med sin nyfunne 
vän Lillprins Bus. Från 4 år.
När: Söndag 4 oktober kl 13
Var: Torpa bygdegård

Foto: Daniel M
ilton

Foto: Catarina W
esterlund

I Glömskans land
Scenkonstgruppen 
En föreställning om immigranter, utbombade familjer och tyska hembiträden baserad på verkliga händelser och  
verkliga människoöden. På scen möter vi tre kvinnor som kom till Sverige efter kriget, vi får höra deras berättelser  
och vi får en inblick i hur förföljelse och diskriminering drabbar individer och grupper. Föreställningen bygger på  
två reportageböcker av Ylva Herholz.
När: Fredag 23 oktober kl 19  |  Var: Hagateatern

Foto: Leif Thingvall

Bygdens söner
Riksteatern 
När Roger och Patrik var tolv år var 
de först på plats vid en trafikolycka 
och räddade ett liv tillsammans. 
Den sommaren var de bygdens  
stolthet. Några månader senare 
var deras vänskap över för alltid. 
Vad var det som hände?
När: Lördag 14 november kl 16
Var: Himmeta Bygdegård

Foto: Klara G

Köpings teaterförening arrangerar på många ställen i kommunen. På Teatern Forum,  
i kulturskolans lokaler i Folkets Park, på Hagateatern och i Himmeta bygdegård.  
Föreställningar för både barn och och gamla tillsammans har de också arrangerat på  
Tunadals servicehus.

Arrangörer: Köpings teaterförening – en del av Riksteatern
Biljetter: Köpings stadsbibliotek tel 0221-251 82, tickster.com
Hemsida: riksteatern.se/koping

KÖPING
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Arrangör: Norbergs kommun, Ett kulturliv för alla – teater, Ett kulturliv för alla – musik
Biljetter: Norbergs bibliotek, tel 0223-291 40
Hemsida: norberg.se

Arrangör: Baggå skola Café, Ett kulturliv för alla – teater
Biljetter: baggaskola.com

NORBERG

SKINNSKATTEBERG

Ensam, Tvåsam & Tveksamhet
Anna-Lena Brundin & Jan Sigurd 
En antidepressiv cabaré. Chansons och jazz från  
Edit Piaf till Chet Baker och Monica Zetterlund  
– varvat med sketcher och stand up. Med en ros  
bakom ena örat och en räv bakom det andra.
När: Lördag 7 november kl 18
Var: Teaterbiografen

Föregångerskan
Teaterladan 
Hundraårsjubileet av den kvinnliga  
rösträtten fortsätter! Här ser vi  
Catherine Westling i en monolog 
 som med humor och frenesi berättar  
en historia om kampen för en rättighet  
som vi ofta tar för givet men som vi i 
dag mer än någonsin måste värna om.
När: Lördag 24 oktober kl 17
Var: Baggå Skola Café

Tjära människa & Wao
Wao 
Ett program baserat på norrbottenprofilen Vilho  
Akseli Ollikainens liv. I denna mustiga och humoristiska  
berättarkonsert i två akter möter vi idel erfarna musiker.
När: Lördag 14 november kl 18
Var: Teaterbiografen

Föreställningen  
spelas till en hemlagad 
tvårättersmiddag i en  
av de stora salarna  

i gamla Baggå skola.

Bebisteater  
14 oktober kl 10 på  

teaterbiografen!
Föreställningen Bo  

med Teater Tre. Arrangörer: Sala teaterförening – en del av Riksteatern, Kilbolokalen, Ett kulturliv för alla – teater
Biljetter: Lena Eriksson, tel 073-673 31 37, lena-eriksson@hotmail.com
Hemsida: riksteatern.se/sala, bygdegardarna.se/kilbolokalen

SALA

Kainos sång
Skottes Musikteater 
Med toner från kantele, dragspel  
och klarinett, får vi se den verklighets-
baserade berättelsen om Kaino.  
Hon var en av de 72000 finska ensam-
kommande flyktingbarn som anlände 
till Sverige under andra världskriget.
När: Söndag 18 oktober kl 17
Var: Blå salen

Foto: Britt M
attsson

Fjärilsvingar
Isak Nordström 
Fjärilsvingar är en gripande föreställ-
ning om att komma ut som transper-
son och i den processen tackla både 
sina egna och andras fördomar. Den 
ger en inblick i smärtan och rädslan 
som upplevs av många som inte  
anpassar sig efter samhällets normer.
När: Lördag 29 augusti kl 17
Var: Täljstenen

Ormens väg på  
hälleberget
Jonas Hedlund 
En musikalisk berättarteater efter  
Torgny Lindgrens roman. Ormens  
väg på hälleberget är en tragikomisk 
berättelse om förtryck och skulder  
som går i arv, ruvandet på hämnd  
och den livsviktiga musiken. 
När: Lördag 14 november kl 17 
Var: Blå salen

Foto: Jonas Lundqvist/Nordiskt Berättarcentrum

Livsrus
4:e teatern 
En underbar komedi om Berit, som i tjugo 
år dragit största lasset i stadens frivillig-
verksamhet och känner att det är nog nu. 
Om Marco, som vill bli något mer än killen 
som blev kvar och jobbade på café men 
inte vet hur. Och om Sonja a.k.a. Sorrow 
eater, som spelar i ett black metalband 
men inte känner sig tillräckligt ond.
När: Lördag 3 oktober kl 17 
Var: Blå salen

Foto: Anne Hellandsjö

Ett ögonblick i  
sänder
Susanne Lind, Musikteater Unna 
Här skapas en väv av berättande  
och musik om vår kanske mest  
älskade psalm författare, Lina Sandell.  
Medverkar gör Susanne Lind och 
Musikteater Unna. 
När: Söndag 15 november kl 18
Var: Kilbolokalen

Foto: M
usikteater Unna

Ågust och hans  
vänner
4:e teatern 
Med fyra Ågustar på scen utlovas 
live-regi, heta strålkastare, dammiga 
latexhjärnor och rosa drömmar om 
samhällsförändring. Författarens 
bråk med idéerna får plötsligt yttre 
konturer – Ågust har delat sig i fyra!
När: Lördag 5 december kl 17
Var: Blå salen

Foto: Anne Hellandsjö
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Arrangörer: Västerås Stad, 4:e teatern, Västmanlands finska Riksteaterförening
Biljetter: kulturbiljetter.se; tickster.com
 
 

VÄSTERÅS

Se mig! 
Musik- och operahögskolan vid Mälardalens högskola 
En festlig och underhållande operaföreställning om ett  
födelsedagskalas och om att bli sedd. Där unga sjunger 
för den yngre publiken. Spelas också på BULLAN 
barnscen. Från 4 år. 
När/Var: Söndag 11 oktober kl 10, Kungsåra bygdegård
När/Var: Tisdag 13 oktober kl 10, Vallonen Skultuna
När/Var: Tisdag 13 oktober kl 18, Rondellen fritidsgård
När/Var: Onsdag 14 oktober kl 10, Råby centrum
När/Var: Onsdag 14 oktober kl 13:30, Paletten
När/Var: Fredag 16 oktober kl 11, Tillberga Medborgarhus
När/Var: Lördag 17 oktober kl 14, Café Anund, Anundshög

Seitsemän veljestä
Teatteri Vantaa 
Seitsemän veljestä är ett jubileum för Aleksis Kivis  
Sju bröder, ett klassiskt verk som utkom för 150 år sedan. 
En ärlig berättelse om ungdomens missöden innehållande 
drama, spänning och komik.
"Seitsemän veljestä” esitys juhlistaa Aleksis Kiven  
klassista teosta joka ilmestyi 150 vuotta sitten.  
Rehellinen kertomus nuoruusajan kommelluksista  
sisältäen draamaa, jännitystä ja komiikkaa.
När: Tisdag 29 september kl 18
Var: Culturen, Box 1

Foto: Céline Dewrée

Operaturbo 
4:e teatern 
4:e teatern tolkar kända operor men  
kokar ned dem till deras essens.  
De mest kända musikstyckena och  
hela librettot på högst 45 min! 
När: Torsdag 30 september kl 12
Spelas även 19/11, 17/12
Var: 4:e teatern

Vi älskar rock! 
Lisa och Matt Bouvier 
Vilken musik är den roligaste att lyssna 
på? Vilken musik får en att skrika så 
högt en vill till? Rock så klart! Från 3 år.
När: Tisdag 22 september kl 9:30
Var: Skultuna Fritidsgård

Alla mot alla
4:e teatern 
I en sprängfylld scenkonstupplevelse där 
Buster Keaton, Looney Tunes, Linus på 
linjen och Mr Bean är inspirationskällor  
sjösätts 4:e teatern höstens nya före-
ställning för de yngsta barnen. Från 3 år.
När: Lördag 19 september kl 14 
Spelas även den 26/9
Var: 4:e teatern

Foto: Anne Hellandsjö

Grafik: 4:e teatern

Foto: Cat Svensson

 En galen  
upptäcksfärd i  

opera konstens urskog 
medan du avnjuter  

lunch och kaffe  
med efterätt.

Arrangörer: Västerås Stad, 4:e teatern, Gycklargruppen TRiX
Biljetter: kulturbiljetter.se, biljetter@gycklarna.com, tickster.com

Höstlovsturbo 2020: 
Försäkrings- 
förmedlingen
4:e teatern 
Försäkringsförmedlingen kretsar  
runt en drömlik framtidsvision:  
Försäkringskassan, A-kassan och  
Karolinska Institutet har helt  
privatiserats och slagits ihop till  
en och samma “supermyndighet”.  
Spänn fast säkerhetsbältet och håll  
i skattepengarna!   
När: Lördag 24 oktober kl 19
Spelas även 28/10 och 31/10
Var: 4:e teatern

Livesänd teater  
från Finland
Riksteatern/Åbo Stadsteater 
Denna rafflande historia kommer 
att handla om ett globalt finländskt 
företag som satt Finland på den 
internationella kartan. Livesänt från 
Åbo Stadsteater, textas till svenska 
och finska.
När: Fredag 4 december kl 18
Var: Elektra bio

Foto: Riksteatern

Dockteater på 
arabiska
Arabiska teatern 
Mustafa Aldarwish, tillsammans med 
dockorna framför roliga berättelser 
som handlar om lek, äventyr och  
vänskap. Från 3 år. 
När: Lördag 10 oktober under  
Råby kulturkväll
Var: Råby centrum

Trixteaterfestivalen
Gycklargruppen TRiX 
På höstlovet är det dags för årets  
andra upplaga av Trixteaterfestivalen! 
Tre föreställningar måndag till fredag 
kl 10, 13 och 15. Välkomna till en vecka 
fylld av roliga, tänkvärda och spän-
nande föreställningar samt smarrigt 
hembakat, ekologiskt fika i vårt café!
När: Måndag 26 oktober till  
fredag den 30 oktober 
Var: Trixteatern, Sigurdsgatan 33 

Impro Comedy  
Night
4:e teatern 
Impro Comedy Night är som freestyle 
standup fast roligt! Afterwork med  
folkölsbar! Kom förbi efter jobbet  
– innan färden hem! 
Medverkande: Jonas & Mathias,  
Fredrik Lundqvist från 4:e teatern  
samt specialinbjudna gäster.
När: Onsdag 14 oktober kl 17
Spelas även 11/11 och 9/12 
Var: 4:e teatern

My favorite flops!
Johan Rudebeck och Eric Skarby 
Bli guidad genom flopparnas under- 
bara värld, med några av de bästa  
sångerna du aldrig hört samt  
vansinniga berättelser om showerna  
och varför det gick som det gick.  
Som bonus får du några hits du inte  
visste kom från en flopp.
När: Lördag 21 november kl 16:30
Var: Café Anund, Anundshög

Foto: 4:e teatern

Foto: Gabriel Söderbladh

Foto: Jenny Frejing
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Arrangörer: Surahammars teaterförening – en del av Riksteatern, Surahammars bibliotek,  
Ett kulturliv för alla – teater
Biljetter: Surahammars bibliotek tel 0220-390 90, ICA Virsbo tel 0223-349 15, tickster.com
Hemsida: riksteatern.se/surahammar

SURAHAMMAR

Mamma ska  
räddas
Teatteri Sydänkäpy 
En stark visuell äventyrssaga om 
flickan som räddar sin mamma som 
har blivit fånge hos Blå. Från 4 år.
När: Lördag 26 september kl 11
Var: Surateatern

Chefen
Riksteatern 
Nyblivna mellanchefen vill driva 
igenom storslagna visioner på det 
stora företaget. Men hon sugs in i 
obegripliga maktspel i en stenhård 
chefshieraki.
När: Söndag 15 november kl 19
Var: Surateatern

Play 3.0
Riksteatern/Sirqus Alfon 
Med humor och ett varmt inbjudande 
tilltal presenteras en surrealistiskt 
värld av punkig elektropop, laser 
och Ipadmagi. Ett möte mellan det 
digitala och det mänskliga.
När: Fredag 9 oktober kl 19
Var: Surateatern

AJ! – ett plåster-
drama
Teater Martin Mutter 
Varje sår är ett pyttelitet trauma. 
Varje litet ärr bär på en historia.  
Kroppen går sönder. Hur kan vi  
laga den? Från 4 år. 
När: Lördag 21 november kl 11
Var: Folkets Hus

Foto: M
irjam

 Hector

Foto: M
atilda Rahm

Foto: Klara G

Foto: Kajsa W
adström

Kartan över oss
Riksteatern 
Ett platsspecifikt verk för hörlurar där 
publiken och den egna hemortens 
platser har huvudrollen. Här guidas 
du mellan olika ställen och lyssnandet 
består av dokumentära vittnesmål om 
stora val i livet. Frågorna är lika enkla 
som eviga. 
När: Lördag 19 september kl 15
Var: Folkets hus

Greatest hittills
Riksteatern 
Håll i hatten, nu är han här! Ronny 
Eriksson gör sina bästa och mest  
älskade nummer och kryddar dem 
med rykande färska nyheter från 
spelorten, landet och världen.
När: Tisdag 29 oktober kl19
Var: Surateatern

Foto: Klara G
Foto: Urban Jörén

TEATER FÖR DE MINSTA I VÄSTERÅS
Nu på 8 ställen i stan!

CuLTUREN,  
4:e teaterns lokal
BULLAN Barnscen 10 år firar med 
gratis föreställningar på Culturen!
Alla mot alla med 4:e teatern
Lördag 26 september kl 14  
Se Mig! med Musik- och Opera-
högskolan vid Mälardalens högskola 
Lördag 10 oktober kl 14 
Kurt och Kio med Teater Tre
Lördag 14 november kl 14
Alma och Papegojmysteriet  
med Awake Projects
Lördag 5 december kl 14
Biljetter: Gratisbiljetter  
hämtas/bokas på elektrabio.se,  
bokning@elektrabio.se och i  
Elektras biljettkassa, 021-12 30 60. 
Alla barn bjuds på saft och bulle  
efter föreställningen!

Öster Mälarstrand – 
Viksängskyrkan (Arken)
Awake LOVE orchestra med  
Awake Projects
Lördag 5 september kl 13  
utomhus på Viksängsdraget
Maten är klar! med LongKalsong
Söndag 25 oktober kl 13
AJ – ett plåsterdrama med  
Teater Martin Mutter
Söndag 15 november kl 13
Biljetter: Gratisbiljetter hämtas/
bokas på Viksängs Öppna förskola, 
021-39 23 35 eller Viksängskyrkan 
021-81 46 55, helena.persson@
svenskakyrkan.se. Alla barn bjuds på 
saft och bulle efter föreställningen!

Önsta Gryta kyrka
Maten är klar! med LongKalsong
Söndag 20 september kl 13
Se mig! med Musik- och Opera-
högskolan vid Mälardalens högskola
Söndag 11 oktober kl 13
Klä på klä av med Teater Tre
Söndag 15 november kl 13
Biljetter: Gratisbiljetter hämtas/ 
bokas på Önsta Gryta kyrka,  
021-40 41 17, Öppna förskolan/ 
Rosa Huset, 021-39 40 54 eller  
Mötesplats Rönnbys café,  
021-39 36 35.

Bäckbyhuset 
Maten är klar! med LongKalsong 
Lördag 17 oktober kl 14 
Biljetter: Gratisbiljetter hämtas/
bokas på Bäckby bibliotek 021-39 80 
64 samt på Familjecentrum/Öppna 
förskolan Bäckby 021-39 88 46. 

Tillberga Medborgarhus
Vart tog min igloo vägen?  
med Boulevardteatern
Lördag 3 oktober kl 10
Alla mot Alla med 4:e teatern
Lördag 7 november kl 10
Biljetter: Gratisbiljetter hämtas på 
Tillberga bibliotek, 021-81 65 30.  
Alla barn bjuds på saft och bulle  
efter föreställningen!

Råby Centrum 
Maten är klar! med LongKalsong 
Söndag 13 september kl 16 
Kurt och Kio med Teater Tre
Söndag 15 november kl 16 
Biljetter: Gratisbiljetter hämtas/bokas 
på Råby familjecentrum 021-39 84 09.

Hammarby mötesplats/ 
Mikaelikyrkan 
MÄSTAR-Skräddaren med  
Kalle Nilsson 
Lördag 10 oktober kl 14
Hammarby mötesplats
Alla mot Alla med 4:e teatern 
Lördag 14 november kl 14
Mikaelikyrkan 
Biljetter: Gratisbiljetter hämtas/bokas på  
Hammarby mötesplats 072-08 31 346, 
Hammarby bibliotek 021-39 46 80 
samt i Mikaelikyrkan 021-40 45 15.  
Alla barn bjuds på saft och bulle  
efter föreställningen!

Skultuna bibliotek 
Maskresan med Hedmans teater
Lördag 17 oktober kl 14 
Biljetter: Gratisbiljetter hämtas/bokas 
på Skultuna bibliotek 021-39 38 25. 
Alla barn bjuds på saft och bulle  
efter föreställningen!

KURT OCH KIO TEATER 
Foto: Martin Skoog

AJ! – ETT PLÅSTERDRAMA 
Foto: Kajsa Wadström

ALMA OCH PAPEGOJMYSTERIET   
Foto: Henrik Mill
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AMATÖRTEATER

Arboga Fagersta

Foto: Jim
 Bergqvist

Foto: Jim
 Bergqvist

Foto: Helena Nygårds

Bygdespelets Vänner Arbogarevyn Norrby Teater

Köping

Foto: Ida Ek

Hagateatern Munktorpsteatern Änglarna

Foto: Sirkka Albinsson

Teater Oliver

Västerås

Västerås

SpexPack

Vill du spela teater?  
Kontakta amatörteaterkonsulenten Ingegerd Svednell, 
ingegerd.svednell@vastmanlandsteater.se

HallstahammarKöping

Foto: W
essam

 Darwesh

Foto:M
attias Norm

an

HammarteaternKulturskolan Köping

Sala

Cameleonterna

Foto: Josefin Eriksson

Studio Westmannia

Foto: Linn Bergh

Foto: Lena W
ith

Foto: W
essam

 Darweash

Acting for change

Foto: Åke Paulsson

Domkyrkans dramagrupp

Foto: Åsa Lindberg

Västerås Kulturskola

ATR-festival  
23–25 oktober i Västerås!

Amatörteatergrupper från hela 
landet träffas och spelar för er  

och för varandra i  
dagarna tre.

FRIA TEATERGRUPPER
4:e teatern
4:e teatern gör aktuell, nyskriven  
och kommunikativ scenkonst ur ett 
barn- och ungdomsperspektiv Det har 
egen scen på CuLTUREN i Västerås 
och spelar även föreställningar på 
turné i landet samt en levande gäst-
spelsscen. Deras nya föreställning 
Alla mot alla har premiär i september. 
Läs mer på: 4e.se

Arbogateatern
Historia ligger dem varmt om hjärtat 
och är en utgångspunkt för de flesta 
av föreställningarna och då alltid 
med historisk dräkt av hög kvalitet. 
Gruppen har Arboga som bas men 
spelar också på turné. Läs mer på: 
arbogateatern.se

Awake projects
Är ett internationellt scenkonst-
kompani med bakgrund inom teater, 
dans och musik. Knacka gärna på 
hos dom på Växhuset i Västerås.  
Läs mer på: awakeprojects.com 

DHMJ
Deras minimalistiska scenbild och 
stora uttrycksform grundar sig i  
en vilja att tänja på rummets och  
de egna gränserna. Målet är att  
skapa mycket med lite. Läs mer på:  
theatredhmj.com 

Friteatern
Friteatern, vars medlemmar drivit  
teatern i över 45 år, visar filmen 
Kan vi göra det själva, regi Patrik 
Witkowsky, i Sala en torsdag i udda 
vecka i höst. Plats Ställverket i 
Kulturkvarteret Täljstenen.
Läs mer på friteatern.se 

Gycklargruppen TRiX
Gycklargruppen TRiX har gjort  
världen bättre genom gyckel  
och eldshower sedan 1997. 
Läs mer på: gycklarna.com 

Teater På Gång
Turnerar i Mellansverige för barn  
och vuxna och målet är att alltid  
vara tillgänglig och för alla.  
Läs mer på: teaterpagang.se

Teatteri Sydänkäpy
Producerar nyskrivna föreställningar 
på finska och svenska och tycker att 
barn ska få se teater av hög kvalitet. 
Läs mer på: scenkonstportalen.se

Teater Tropos
Ken Akter, en kille att hålla i när ås-
kan går. Den komiska karaktären Ken 
Akter, spelad av Lina Petersén, tycker 
själv att han är en hyvens kille med 
svar på det mesta, från uppfostran  
till jämställdhet. En stabil kille som 
inte förväntar sig mindre än en  
applåd när han slängt sopor eller 
vidrört en disktrasa. På Insta och  
Facebook hittar ni Ken genom att 
söka @kenakter och på teaterns 
hemsida. Teater Tropos arbetar  
även med en nyskriven föreställning 
för målgruppen 9–12 år.
Läs mer på: teatertropos.se 

Teater Vårvind
Nyskapande teater för hela familjen 
och som nu ska börja på sitt nästa 
projekt Språkets makt/Maktens språk. 
Läs mer på: varvind.se

SPRÅKETS MAKT

MAKTENS SPRÅK

Alla mot alla.
4:e teatern.

Teater Tropos.
Foto: Teater Tropos.

Teater Vårvind.
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PÅ G VÅREN 2021
Den förbjudna  
kärleken
Riksteatern 
Följ med Rickard Söderberg på  
den förbjudna kärlekens odyssé.
När: Lördag 30 januari kl 19 
Var: Folkets hus i Surahammar

Sådan far
Riksteatern 
En varm och komisk skildring av  
en far och hans 43-årige hemma-
boende son.
När: Onsdag 10 februari kl 19  
Var: Medborgarhuset i Arboga
När: Torsdag 25 mars kl 19  
Var: Teatern Forum i Köping

Britt-Marie var här
Riksteatern 
En varm komedi med Marianne 
Mörck i alla roller!
När: Tisdag 16 mars kl 19  
Var: Folkets hus i Fagersta

Arvet
Riksteatern 
En tragikomisk pjäs om familje-
hemligheter – och kärlek i  
mogen ålder.
När: Fredag 9 april kl 19  
Var: Thor Modeen teatern i Kungsör

Projekt Mamma
Riksteatern 
En intim monolog om en mormors liv, 
full av livskraft och humor.
När: Onsdag 24 mars kl 19  
Var: Medborgarhuset i Arboga

Nora
Riksteatern 
Nora från Ett dockhem söker meningen 
med friheten. Spelas på finska, textas 
till svenska och finska.
När: Onsdag 14 april kl 19  
Var: Surateatern i Surahammar

Och mycket mer…

Folkets hus Surahammar
Foto: Henrik Mill

Biljettbokning
Biljettbokning görs till de e-postadresser eller  
telefonnummer som anges i programtidningen. Flera 
Riksteaterföreningar använder sig av tickster.com.  
Vissa bibliotek i länet säljer också teaterbiljetter 
till lokala föreställningar.

Biljettpriser
Bestämmer respektive arrangör. Därför kan  
biljettpriset variera i olika kommuner.

Bli medlem i en 
Riksteaterförening
Som medlem stödjer du kulturlivet där du bor,  
du får information och specialerbjudanden från  
din förening, du kan få rabatt på scenkonstbiljetter  
i hela Sverige och du är med och påverkar  
Riksteaterns framtid.

Medlemspriser
Enskild medlem: 160 kr
Familjemedlem: 80 kr
Ungdom t.o.m 25 år: 50 kr

Scenpass
Scenpass Riksteaterns medlems- 
kort som innehåller förmånliga  
rabatter och erbjudanden.  
Det gäller i hela Sverige oavsett  
vilken Riksteaterförening du är  
medlem i. Du kan bland annat få  
rabatt på Västmanlands Teater.

Västmanlands 
Riksteaterföreningar
• riksteatern.se/arboga
• riksteatern.se/fagersta
• riksteatern.se/hallstahammar
• riksteatern.se/koping
• riksteatern.se/kungsor
• riksteatern.se/sala
• riksteatern.se/skinnskatteberg
• riksteatern.se/surahammar
• riksteatern.se/vasky

Sverigefinsk scenkonst
Västmanlands Finska Riksteaterförening, Väsky,  
arrangerar sverigefinska föreställningar i egen regi eller  
i samarbete med länets finska förvaltningsområden  
och andra kulturaktörer. Tillsammans bildar de Finnet 
Västmanland – gå gärna med i Facebookgruppen  
Finnet – Sverigefinsk kultur i Västmanland.

Riksteatern Västmanland
är den regionala föreningen i länet som har  
i uppdrag att vara en resurs och stöd för de  
lokala arrangerande Riksteaterföreningarna.
riksteatern.se/vastmanlandslan
Riksteatern Västmanland finns på Facebook.

Ett kulturliv för alla – teater
Kallas till vardags för EKFAT och är ett samarbete runt 
offentlig teaterverksamhet mellan länets kommuner, 
Västmanlands Teater, Region Västmanland och länets 
teaterarrangörer.

Teater i Västmanland
Är en Facebooksida som berättar om offentliga  
teaterföreställningar som spelas i länet, både  
professionella föreställningar och amatörteater-
föreställningar. Gilla oss gärna! 

Fria teatergrupper
Det finns många teatergrupper och scenkonst aktörer  
i Västmanland! Här hittar du dom:
• 4e.se
• arbogateatern.se
• awakeprojects.com
• theatredhmj.com
• friteatern.se
• gycklarna.com
• teatermaskinen.com
• teaterpagang.se
• teatertropos.se
• varvind.se
• teaterrevansch.se

medlemskort

scenpass sverige

PRAKTISK  
INFORMATION
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Augusti

Lördag 29 augusti kl 17, Sala
Fjärilsvingar

September

Lördag 5 september kl 12, Kungsör
Höra hemma

Lördag 5 september kl 13, Västerås 
Awake LOVE orchestra

Söndag 6 september kl 15, Fagersta
Klä på klä av

Söndag 13 september kl 16, Västerås
Maten är klar!

Torsdag 17 september kl 18:15, Fagersta
Med ögon känsliga för allt

Lördag 19 september kl 11, Hallstahammar
Vi älskar Rock!

Lördag 19 september kl 14, Västerås
Alla mot alla

Lördag 19 september kl 15, Surahammar
Kartan över oss

Söndag 20 september kl 13, Västerås
Maten är klar!

Tisdag 22 september kl 9:30, Västerås
Vi älskar rock! 

Lördag 26 september kl 11, Surahammar
Mamma ska räddas

Lördag 26 september kl 14, Västerås 
Alla mot alla

Tisdag 29 september kl 18, Västerås 
Seitsemän poikaa veljestä

Torsdag 30 september kl 12, Västerås
Operaturbo med lunch

Oktober

Lördag 3 oktober kl 10, Västerås 
Vart tog min igloo vägen?

Lördag 3 oktober kl 13, Arboga
Lilla spöket Laban

Lördag 3 oktober kl 17, Sala
Livsrus

Söndag 4 oktober kl 13, Kungsör 
Lilla spöket Laban

Torsdag 8 oktober kl 19, Fagersta 
Play 3.0

Fredag 9 oktober kl 19, Surahammar 
Play 3.0

Lördag 10 oktober kl 14, Västerås 
Mästar-Skräddaren

Lördag 10 oktober kl 14, Västerås 
Se mig!

Lördag 10 oktober, Västerås 
Dockteater på arabiska 

Söndag 11 oktober kl 19, Arboga 
Play 3.0

Söndag 11 oktober kl 15, Fagersta 
Pling, Tuut, Ta-ria Takata

Söndag 11 oktober kl 10, kl 13, Västerås
Se mig!

Tisdag 13 oktober kl 10, kl 18, Västerås
Se mig!

Onsdag 14 oktober kl 10, 13:30, Västerås
Se mig!

Onsdag 14 oktober kl 10, Norberg
Bo

Onsdag 14 oktober kl 17, Västerås 
Impro Comedy Night

Fredag 16 oktober kl 11, Västerås 
Se mig!

Lördag 17 oktober kl 14, Västerås 
Se mig!

Lördag 17 oktober kl 14, Västerås 
Maskresan

Lördag 17 oktober kl 14, Västerås 
Maten är klar!

Söndag 18 oktober kl 17, Sala
Kainos sång

Onsdag 21 oktober kl 19, Kungsör 
Greatest hittills

Fredag 23 oktober kl 19, Hallstahammar
Janis/Elvis

Fredag 23 oktober kl 19, Köping
I glömskans land

Lördag 24 oktober kl 17, Skinnskatteberg
Föregångerskan

Lördag 24 oktober kl 19, Västerås 
Höstlovsturbo – Försäkringsförmedlingen

Söndag 25 oktober kl 13, Västerås 
Maten är klar!

Måndag 26 oktober till fredag 30 oktober 
kl 10, 13 och 15, Västerås 
Trixteaterfestivalen

Onsdag 28 oktober kl 19, Fagersta 
Greatest Hittills

Onsdag 28 oktober kl 19, Västerås 
Höstlovsturbo – Försäkringsförmedlingen

Tisdag 29 oktober kl 19, Surahammar
Greatest hittills

Lördag 31 oktober kl 17, Västerås 
Höstlovsturbo – Försäkringsförmedlingen

November

Måndag 2 november kl 19, Hallstahammar
SLICK

Lördag 7 november kl 10, Västerås
Alla mot alla 

Lördag 7 november kl 18, Norberg 
Ensam, tvåsam & Tveksamhet

Söndag 8 november kl 15, Fagersta 
Bockarna Bruse

Onsdag 11 november kl 17, Västerås 
Impro Comedy Night

Torsdag 12 november kl 19, Arboga 
Bygdens söner

Lördag 14 november kl 11, Kungsör 
Vill ha hund!

Lördag 14 november kl 14, Västerås 
Alla mot alla

Lördag 14 november kl 14, Västerås 
Kurt och Kio

Lördag 14 november kl 16, Köping 
Bygdens söner

Lördag 14 november kl 17, Sala
Ormens väg på hälleberget

Lördag 14 november kl 18, Norberg 
Tjära människa & WAO

Söndag 15 november kl 13, Västerås 
AJ! – ett plåsterdrama

Söndag 15 november kl 13, Västerås 
Klä på klä av

Söndag 15 november kl 14, Hallstahammar
Vill ha hund

Söndag 15 november kl 16, Västerås 
Kurt och Kio

Söndag 15 november kl 16, Kungsör
Teater och samtal på Kungsudden

Söndag 15 november kl 18, Sala
Ett ögonblick i sänder

Söndag 15 november kl. 19, Surahammar
Chefen

Torsdag 19 november kl 12, Västerås
Operaturbo med lunch

Torsdag 19 november kl 19, Fagersta 
Småstadslif

Torsdag 19 november kl 19, Hallstahammar
Drömmen om Folkparken

Lördag 21 november kl 11, Surahammar
AJ! – ett plåsterdrama

Lördag 21 november kl 16:30, Västerås
My favorite flops!

December

Torsdag 3 december kl 19, Arboga
Ågust och hans vänner

Fredag 4 december kl 18, Västerås 
Livesänd teater från Finland

Lördag 5 december kl 14, Västerås 
Alma och Papegojmysteriet

Lördag 5 december kl 17, Sala
Ågust och hans vänner

Onsdag 9 december kl 17, Västerås 
Impro Comedy Night

Torsdag 17 december kl 12, Västerås
Operaturbo med lunch

 
Med reservation för eventuella  
ändringar och feltryck. 

TEATER I LÄNET  |  hösten 2020 VÄSTMANLANDS TEATER  |  hösten 2020
Augusti

19–23 augusti
Parkteatern flyttar in

Onsdag 26 augusti kl 18
En vrå i min själ – Öppen repetition

September

Fredag 4 september kl 19
En vrå i min själ – Generalrepetition

Lördag 5 september kl 19
En vrå i min själ – Premiär

Onsdag 9 september kl 18
Svansjön – Öppen repetition

Torsdag 10 september kl 19 
En vrå i min själ

Fredag 11 september kl 19
Scenkväll med Jonas & Mathias

Söndag 13 september kl 19
En vrå i min själ

Onsdag 16 september kl 12 
Soppteater

Onsdag 16 september kl 18 
Svansjön – Öppen repetition

Torsdag 17 september kl 19
En vrå i min själ

Fredag 18 september kl 19
En vrå i min själ

Lördag 19 september kl 18
Västerås Kulturnatt

Onsdag 23 september kl 12 
Soppteater

Torsdag 24 september kl.12 
Soppteater

Fredag 25 september kl 18
Svansjön – Generalrepetition

Lördag 26 september kl 18
Svansjön – Premiär

Tisdag 29 september kl 18
Svansjön

Onsdag 30 september kl 18
Svansjön – Eftersamtal kl 20.30

Oktober

Torsdag 1 oktober kl 18
Svansjön

Fredag 2 oktober kl 18
Svansjön

Fredag 2 oktober kl 21
Klubb Maskrosen

Lördag 3 oktober kl 16
Svansjön

Onsdag 7 oktober kl 12 och 15
Soppteater

Onsdag 7 oktober kl 18 
Svansjön

Torsdag 8 oktober kl 12
Soppteater

Torsdag 8 oktober kl 18
Svansjön

Fredag 9 oktober kl 18
Svansjön

Lördag 10 oktober kl 16
Svansjön***

Onsdag 14 oktober kl 12 och 15
Soppteater

Fredag 16 oktober kl 19
Scenkväll med Jonas & Mathias 

Lördag 17 oktober kl 13
VÄSKY – Reading 
Bemärkelsedag / Merkkipäivä

Onsdag 21 oktober kl 12 och 15
Soppteater

Onsdag 21 oktober kl 18
Svansjön

Fredag 23 oktober kl 18
Svansjön

Lördag 24 oktober kl 16
Svansjön

Onsdag 28 oktober kl 12 och 15
Soppteater

Torsdag 29 oktober kl 12
Soppteater 

November

Onsdag 4 november kl 12
Soppteater

Onsdag 4 november kl 18 
Ett Dockhem – Öppen repetition

Fredag 6 november kl 18
Lasse på rymmen 

Lördag 7 november kl 19
Så funkar det – The show

Onsdag 11 november kl 12
Soppteater 

Onsdag 11 november kl 18 
Ett dockhem – Öppen repetition

Fredag 13 november kl 19 
Scenkväll med Jonas & Mathias

Fredag 20 november kl 18
Ett Dockhem – Generalrepetition

Lördag 21 november kl 18
Ett Dockhem – Premiär

Onsdag 25 november kl 12 och 15
Soppteater

Onsdag 25 november kl 18
Ett dockhem 

Torsdag 26 november kl 12
Soppteater 

Torsdag 26 november kl 18 
Ett dockhem – Eftersamtal 20.30

Fredag 27 november kl 18
Lasse på rymmen

Lördag 28 november kl 18
Ett dockhem

Söndag 29 november kl 16
Ett dockhem

December

Onsdag 2 december kl 12 och 15
Soppteater

Torsdag 3 december kl 12
Soppteater 

Torsdag 3 december kl 18 
Ett dockhem

Fredag 4 december kl 18
Ett dockhem

Fredag 4 december kl 21
Klubb Maskrosen

Lördag 5 december kl 18
Ett dockhem

Söndag 6 december kl 16 
Ett dockhem***

Onsdag 9 december kl.12
Soppteater

Onsdag 9 december kl 18
Ett dockhem

Torsdag 10 december kl 12 
Soppteater

Torsdag 10 december kl 18
 Ett dockhem

Fredag 11 december kl 18
Ett dockhem

Lördag 12 december kl 18
Ett dockhem

Tisdag 29 december kl 18
Bellman 2.0

Onsdag 30 december kl 18 
Bellman 2.0

Läs mer på  
vastmanlandsteater.se

Med reservation för eventuella  
ändringar och feltryck. 

*Kostnadsfria teaterbussar från länets  
kommuner till denna föreställning
**Syntolkas



Västmanlands Teater, Slottsgatan 11, 722 11 Västerås.  
Biljettkassa: 021-470 41 10. Reception: 021-470 41 00.

Biljettbokning sker på ticketmaster.se. Det går även bra att boka din  
teaterbiljett i biljettkassan på teatern. Biljettkassan har öppet två timmar 
före föreställning.


