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Hej!
ÄNTLIGEN!
Välkomna att ta del av utbudet för teater, dans och musik 
för barn och unga i Västmanland 2023 på Culturen i Västerås 
den 22 september!
Vi är minst sagt glada för att återigen kunna ses live, som vi 
har längtat! Vi vill rikta ett stort TACK till alla våra arrangörer 
som inte har gett upp trots den märkliga tid som har varit. 
Nu kör vi!!!

Dagen börjar kl 9.00 då ni får ta del av ett axplock av landets 
finaste grupper inom musik, teater och dans.
Presentationer och trailers hittar du på vår Youtubekanal 
(glöm inte att prenumerera på kanalen) och de finns även 
att se på vastmanlandsmusiken.se och 
vastmanlandsteater.se. 

Sista beställningsdag är den 24 oktober. 
Varmt välkomna med er beställning!

Maria Gage – Västmanlands Teater, Magnus Båge och 
Anna-Karin Fredriksson - Västmanlandsmusiken 

Maria Gage, teaterkonsulent, Anna-Karin Fredriksson, dansutvecklare och  Magnus Båge, producent. 
Foto: Sofia Örhndalen

Sista 
anmälningsdag 

23 oktober

Klicka här 
för att 

komma till vår 
Youtubekanal 

https://www.youtube.com/channel/UCXTxDtrwUf1jWuSvowDVnbg
https://www.youtube.com/channel/UCXTxDtrwUf1jWuSvowDVnbg
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Följ med Lina och hennes katt ut på äventyr.
Katten är lite busig, plötsligt är han borta. Var har han tagit vägen?
När Katten väl hittas verkar han vara lite förkyld och ensam. Det är nästan som att katten inte vet hur man 
ska göra för att vara vänner. Hur ska det gå, kommer katten bli frisk och kommer han hitta några vänner 
att leka med?
 
Lina använder sig av sånger, ramsor, rytm och rörelse där vi får följa med katten och alla hans påhitt.
En föreställning där både barn och vuxna får vara aktiva genom musiken. Medverkande: Lina Rolf. 

  

Katten och hans vänner 

Ålder: 2-5 år
Publikantal: 40 barn + medföljande vuxna
Föreställningens längd: ca 30 min.
Spelyta/lokal: 4 x 4 meter, samlingssal, frigolvyta, 
barn i halvcirkel på golvet.
Bygg-/rivtid: 30 min/30 min.
Teknik: El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Spelperiod: 2023
Subventionerat pris: 1 750 kr + 25 % moms.
Offentlig föreställning: Enligt överenskommelse
Se videoklipp

Kontakt: 
Magnus Båge - Producent Barn och Unga
VÄSTMANLANDSMUSIKEN
E-post: magnus.bage@vastmanlandsmusiken.se2-5 år

Foto: Ola Rolf

På villovägar - en nalles resa hem
Dockteatern Tittut

 

Ålder: 2-6 år
Publikantal: 60 barn eller totalt 80 personer
Föreställningens längd: Ca 35 min 
Spelyta/lokal: 6 x 10 m (inkl. publikplatser, fri takhöjd 
2,4 m. Spelyta 5 x 5 m
Bygg-/rivtid: 150 min/60 min
Bärhjälp: Ja
Mörkläggning: Ja
Teknik: El: 1 x 10 A
Spelperiod: Vecka 5 och 6, 15-16 april, 22-23 april 
2023
Pris: 13 000 kr, följande föreställning samma dag/lokal 
8 000 kr 
Se videoklipp  

Kontakt: 
Maria Gage - Teaterkonsulent
VÄSTMANLANDS TEATER
E-post: maria.gage@vastmanlandsteater.se

2-6 år

Gamla saker städas ut och Nalle hamnar i en av lådorna. Oj, undanställd i ett mörkt förråd! Vill hem igen! 
Nalle klättrar ur lådan… hör konstiga ljud…är det någon som gråter? Sakta börjar den nya världen ta form 
och Nalle inser att här finns mycket att upptäcka! Förrådets alla undanställda saker får liv och en magisk 
värld öppnar sig. Nalle träffar en vän och tillsammans påbörjar de den svindlande resan hem igen. Följ nal-
lens resa genom rädsla och längtan, glädje och hopp. Om att bli lämnad och känna sig övergiven. Om att 
hitta modet och styrka. En stor föreställning i ett litet format.

Foto: Sigyn  Stenqvist

https://youtu.be/ddZWAXenp7Y
https://youtu.be/ATA8PEfxko0
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Rösträtt – sång på förskolan 
Rösträtt är ett nationellt samarbetsprojekt för att 
alla förskolebarn i landet ska ha rätt att få sjunga 
på sina villkor! Projektsamordnare för det nationel-
la projektet är UNGA Musik i Syd och nu satsar 
även Västmanlandsmusiken på Rösträtt – sång på 
förskolan i Västmanland. Syftet med hela projek-
tet som är riktat mot förskolor i Västmanland, är 
att barn i förskoleåldern och pedagoger ska få ta 
del av ett Rösträttsprogram av en västmanländsk 

sångcoach. Programmet innehåller en interaktiv 
sångföreställning med pedagogiskt material för att 
stärka sången för barn och pedagoger i förskolan.
Alla förskolebarn har rätt att få sjunga på sina 
villkor och alla pedagoger ska kunna använda sin 
sångröst utan att värdera den! 
Sångcoachprogrammen kan bokas till 2023. 

Alla sångcoachprogram innehåller 
dessa tre delar:
• Uppsjungning/uppvärmning av rösten, 
 stämbanden och kroppen

• Delaktighet i sång och rörelse

• Lyssna; sångcoachen sjunger för barnen

2-5 år

Ålder: 2–5 år
Publikantal: Max 30 
+ medföljande vuxna
Föreställningens längd: 
ca 40 min.
Spelyta/lokal: 4 x 3 meter  gymnas-
tiksal, samlingssal, frigolvyta, barn i 
halvcirkel på golvet

Bygg-/rivtid: 30 min/30 min.
Teknik: El: 230 V
Mörkläggning: ej nödvändigt 
Spelperiod: 2023
Subventionerat pris: 
3 000 kronor plus 25 % moms för 
1 - 2 tillfällen per dag

Se videoklipp 

Kontakt: 
Magnus Båge 
- Producent Barn och Unga
VÄSTMANLANDSMUSIKEN
E-post: magnus.bage@vastmanlands-
musiken.se
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Lina Rolf 
– Konstnärlig ledare
Vår egen sångcoach 
och konstnärliga ledare i 
Västmanland – Lina Rolf, 
presenterar Rösträtt på 
vår utbudsdag den 22 
september 2022.

Foto: Ola Rolf          

https://www.facebook.com/musikvasternorrland/videos/3651150964935661/
https://www.facebook.com/musikvasternorrland/videos/3651150964935661/
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Land i sikte - ett musikaliskt äventyr 

Ålder: 3-8 år
Publikantal: Max 60 + medföljande vuxna 
Föreställningens längd: ca 40 min
Spelyta/lokal: 5 x 3 meter, gymnastiksal/samlingssal, 
fri golvyta, stolar till vuxen publik 
Bygg-/rivtid: 70 min/45 min
Teknik: El: 230 V - har med eget ljud och ljus 
Mörkläggning: Gärna, men ej nödvändigt
Spelperiod: v. 5, 7, 11, 19 och 21  2023
Subventionerat pris: 3 000 kr + 25% moms  
Offentlig föreställning: Enligt överenskommelse
Se videoklipp

Kontakt: 
Magnus Båge - Producent Barn och Unga
VÄSTMANLANDSMUSIKEN
E-post: magnus.bage@vastmanlandsmusiken.se

3-8 år

Kapten Molly och hennes styrman Jack har hittat en karta med ett kryss på. Tänk om det är en skatt som 
är gömd där? Med barnen som besättning seglar de iväg ut på havet för att hitta skatten, men det är inte 
så lätt att hitta rätt ö. På vägen råkar de ut för en massa äventyr och möten. Publiken får både uppleva och 
aktivt delta i detta tokroliga äventyr!  
Manus, musik och medverkan: Susanne Lind och Jan Stenborg 
Regi: Svante Grogarn Scenografi: Annika Thore

Foto: Katarina Malmberg

En ostyrig slapstick om den krokiga vägen rakt fram. Ludde är en självständig och uppfinningsrik figur som 
är nyfiken på världen och som undersöker, provar och lyckas. Ibland blir det inte riktigt som han har tänkt 
sig och då blir han både arg och besviken - men med ett brett leende lyckas han ändå reda ut det mesta 
till slut! Mimaren Lise och musikern Ola bjuder in till en rolig och tänkvärd föreställning med livemusik.

Från 
2,5 år

Illustration: Ulf Löfgren

Ålder: Från 2,5 år
Publikantal: 60 personer 
Föreställningens längd: 30 min 
Spelyta/lokal: 4 x 4 m, fri takhöjd 2,5 m
Bygg-/rivtid: 120 min/60 min
Bärhjälp: Ja, en person
Teknik: El: 1 x 10 A
Mörkläggning: Ja
Spelperiod: Vecka 7 och hösten 2023
Pris: 11 000 kr, följande föreställning samma dag/lokal 
8 000 kr  + moms
Se videoklipp  

Kontakt: 
Maria Gage - Teaterkonsulent
VÄSTMANLANDS TEATER
E-post: maria.gage@vastmanlandsteater.se

Ludde Teater Pero

https://youtu.be/tXNTa9qDDKY
https://youtu.be/z1o6stIkPEk
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KISELDALEN
En cirkusutflykt till ett obekant landskap där objekt
har minnen och kan tämjas.
Två jonglörer möts i gränslandet mellan dröm och
verklighet. Föremål vaknar till liv och tiden går
fortare än vanligt. Med fötter som kastar och fångar
sätts magiska kedjereaktioner igång. I ett flöde av
rytmiska finurligheter och akrobatiska experiment
förvandlas omgivningen till ett skruvat spel. Vi
lämnar det som har varit och det som ska bli och
bjuder in till Kiseldalen. Föreställningen hyllar
upptäckarglädjen och tar med publiken genom en
abstrakt och lekfull terräng. Den visuella och ordlösa
formen som utgår från cirkus, koreografi och
objektmanipulation passar alla, oavsett ålder eller
språkkunskaper.

På scen: Nelli Kujansivu och Petter Wadsten
Regi: Axel Adlercreutz
Scenografi och kostym: Sus Soddu
Musik: Olle Hemmendorff
Mask: Matilda Bragner
Boka: axel@kompanigiraff.se

FAKTA
3-9 år vid skolföreställning / familjeföreställning
På turné: Två cirkusartister + 1 tekniker
Längd: 30 min
Scenyta: 7x7 meter
Höjd: 3,5 m
Mörkläggning: Ja
Tillgång till Eluttag: Ja
Bär- och rigghjälp: Ja
Max publik: 60 (Skolföreställning)
Max publik: 250 (Familjeföreställning)

Pris: 15.000 kr + 25% moms
Andra föreställningen samma dag:
10.000 kr + 25% moms.
Vid turné tillkommer resa och boende
för tre personer.

Med stöd från:
Kulturrådet, Stockholm Stad, Kulturförvaltningen
Region Stockholm och Konstnärsnämnden

Ålder: 3-9 år vid skolföreställning/familjeföreställning
Publikantal: 60 (Skolföreställning) 
250 (Familjeföreställning)
Föreställningens längd: 30 min
Spelyta/lokal: 7 x 7 m Bygg-/rivtid: –
Bärhjälp: Ja
Mörkläggning: Ja
Teknik: Ljudanläggning med AUX-sladd. El: 16 A
Spelperiod: 2023 
Pris: 15.000 kr. Andra föreställningen samma dag: 
10.000 kr + moms 
Se videoklipp 

Kontakt: 
Anna-Karin Fredriksson - Dansutvecklare
VÄSTMANLANDSMUSIKEN
E-post: anna-karin.fredriksson@vastmanlandsmusiken.se

3-9 år

En cirkusutflykt till ett obekant landskap där objekt har minnen och kan tämjas. Två jonglörer möts i gräns-
landet mellan dröm och verklighet. Föremål vaknar till liv och tiden går fortare än vanligt. Med fötter som 
kastar och fångar sätts magiska kedjereaktioner igång. I ett flöde av rytmiska finurligheter och akrobatiska 
experiment förvandlas omgivningen till ett skruvat spel. 
Vi lämnar det som har varit och det som ska bli och bjuder in till Kiseldalen. Föreställningen hyllar upptäck-
arglädjen och tar med publiken genom en abstrakt och lekfull terräng. Den visuella och ordlösa formen 
som utgår från cirkus, koreografi och objektmanipulation passar alla, oavsett ålder eller språkkunskaper.

Kiseldalen Kompani Giraff

Tänk att leva på ett mullbärsblad, äta hela tiden, spinna flera tusen meter mullbärstråd och drömma om att 
flyga…….. Silkespiloter är en föreställning i en alldeles egen värld där musiken spelar live och dansarna är 
riktigt, riktigt nära. Som publik får du känna dig fram, uppleva och leva dig in i silkeslarvens längtande liv. I 
en efterföljande workshop prövar vi silkeslarvens rörelser och ljud. Och såklart får en ställa alla möjliga och 
omöjliga frågor. Och pröva sina egna vingar.

3-9 år

Ålder: 3-9 år
Publikantal: 40 
Föreställningens längd: 30 min
Spelyta/lokal: 4 x 6  m
Bygg-/rivtid: 3h/1h
Bärhjälp: –
Teknik: Efter beskrivning
Mörkläggning: Ja
Spelperiod: 2023
Pris: 13 000 kr + moms  
Se videoklipp 

Kontakt: 
Anna-Karin Fredriksson - Dansutvecklare
VÄSTMANLANDSMUSIKEN
E-post: anna-karin.fredriksson@vastmanlandsmusiken.se

Silkespiloter Lotta Gahrton Produktion 

https://www.youtube.com/watch?v=eNnMWObQ7hs
https://vimeo.com/263761727
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Istället för de graciösa svanarna som besökaren förväntar sig, dyker istället tre figurer upp på scen som 
provar flygturer, tar sig an en silversjö och hittar bästa stegen för fåglar i grupp. Lilla Svansjön gör upp 
med vem som får ta plats och förväntningarna på hur saker och ting ska göras. Det är en stor klassiker i ny 
tappning som handlar om att ta andra steg än de förväntade.

Från 
4 år

Ålder: från 4 år
Publikantal: Max 60 personer
Föreställningens längd: 45 min
Spelyta/lokal: 6 x 8 m, fri takhöjd 3,8 m. Sviktande 
golv, ej betong eller sten
Bygg-/rivtid: En dag med assistans (1 person) / 5 tim
Antal medverkande: 3 
Bärhjälp: Ja
Teknik: Gruppen har med sig egen teknik och kom-
pletterar med spelplatsens befintliga ljus. 
El: 32A trefas
Mörkläggning: Ja
Pris: 16 000 kr, två föreställningar samma dag/lokal 
23 000 kr + moms 
Se videoklipp

Kontakt: 
Anna-Karin Fredriksson - Dansutvecklare
VÄSTMANLANDSMUSIKEN
E-post: anna-karin.fredriksson@vastmanlandsmusiken.se

Lilla Svansjön
Claire Parsons Co

Foto: Sören Vilks

EN DANSFÖRESTÄLLNING OM ATT 
GÅ VILSE OCH HITTA NYA VÄGAR

REFLEX

40 minuter (föreställning 25 min +
 dansverkstad 15 min) 
3-9 år
VT 2022 och fram
Max 60 st
2 dansare, 1 tekniker
Minst 6x7m, ej betong eller stengolv
Eget eller befintligt
Mörkläggning är ett krav
Egen eller befintlig ljudanläggning 
(med AUX-sladd)
3 timmar/2 timmar
Första föreställningen 18 500 kr*
Andra föreställningen    8 500 kr*
(samma dag och plats)

LÄNGD 

MÅLGRUPP
SPELBAR
PUBLIK

MEDVERKANDE
SCEN
LJUS

LJUD

GET IN/NEDRIGG
PRIS

JELNEK
Maja Döbling
Benjamin Ferm

Dansföreställningen Reflex blandar 
och twistar trafikens strikta regler med 
genvägar och absurda händelser, vilka 
leder till fantasifulla situationer, skratt, 
fart, faror och magi. 

Reflex handlar om att vara på väg 
någonstans men kanske inte alltid 
hamna där en förväntade sig. Genom 
en abstrakt och lekfull resa som väcker 
både tankar och fantasi får publiken 
upptäcka att de som går vilse hittar 
nya vägar och äventyr. 

Med stöd av

DANS & PRODUKTION
SCENOGRAFI & KOSTYM

MUSIK

INFO & BOKNING info@jelnek.com
jelnek.com/reflex

*Moms tillkommer  ej.  Transport, resor och eventuella 
kostnader för logi och traktamente tillkommer.

Ålder: 3-9 år
Publikantal: max 60
Föreställningens längd: 40 min /(föreställning 25 min 
+ dansverkstad 15 min)
Spelyta/lokal: minst 6 x 7  m, ej betong eller sten 
Bygg-/rivtid: 3h/2h
Bärhjälp: –
Teknik: Befintlig eller egen ( med AUX sladd)
Mörkläggning: Ja
Spelperiod: 2023
Pris: 18 500 kr, andra föreställningen 8 500 kr + moms   
Se videoklipp 

Kontakt: 
Anna-Karin Fredriksson - Dansutvecklare
VÄSTMANLANDSMUSIKEN
E-post: anna-karin.fredriksson@vastmanlandsmusiken.se

3-9 år

En dansföreställning om att gå vilse och hitta nya vägar.
Dansföreställningen Reflex blandar och twistar trafikens strikta regler med genvägar och absurda händel-
ser vilka leder till fantasifulla situationer, skratt, fart, faror och magi.
Reflex handlar om att vara påväg någonstans men kanske inte alltid hamna där en förväntade sig. Genom 
en abstrakt och lekfull resa som väcker både tankar och fantasifår publiken upptäcka att de som går vilse 
hittar nya vägar och äventyr.

Reflex Kompani Jelnek

https://vimeo.com/545440336
https://youtu.be/VXkzXlCzcIk
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Hej Hilma Teater Pelikanen

 

Ålder: 4-8 år
Publikantal: 60 barn plus vuxna
Föreställningens längd: 35 min 
Spelyta/lokal: 6 x 7 m, fri takhöjd 3 m
Bygg-/rivtid: 120 min/60 min
Bärhjälp: Ja, en person
Mörkläggning: Önskvärt
Teknik: El: 2 x 10 A, separata uttag
Spelperiod: 2023
Pris: 12 000 kr, följande 2-3 föreställningar samma 
dag/lokal 11 000 kr och 10 000 kr + moms 
Se videoklipp  

Kontakt: 
Maria Gage - Teaterkonsulent
VÄSTMANLANDS TEATER
E-post: maria.gage@vastmanlandsteater.se

4-8 år

En cirkus & teaterföreställning om konstnären Hilma af Klint som liten flicka. Hilma vill undersöka hur det 
är att måla det som är osynligt. Hon vill göra kartor av det som vi inte kan se. Hon funderar över många 
saker. Var fanns hon innan hon blev till? Var hon ett ägg i universum? Var finns hennes syster Hermina? En 
föreställning om att måla det osynliga och att måla som det känns. Inspirerad av Hilma af Klints måleri och 
tankar om skapelsen. Föreställningen kan kombineras med måleriworkshop med konstnären Mika Liffner.

Foto: Per Wichmann

Vad är musik, vad gör musik och vem gör musik? Dessa frågor är utgångspunkten i Familjen Stråke – en 
ordlös undersökande familjeföreställning. Lär känna stråkfamiljen och dess medlemmar Violin, Viola, Cello 
och Kontrabas. Kan en kontrabas bli arg? Hur låter en cello när den sjunger? Kan det bli kaos? Hur uppstår 
harmoni? Det blir klassiskt, folkton, jazz, tango och kanske något mer. Med visuell medvetenhet och po-
etisk känsla utforskas och presenteras musiken från ett nytt perspektiv. Föreställningen är skapad i nära sa-
marbete mellan ensemblen och den prisbelönte regissören Bernard Cauchard. Familjen Stråke samarbetar 
med Folkoperan, som vid god framförhållning bistår ensemblen med Easydrape, flyttbara kulisser, samt ev. 
även med ljus. Föreställningen går att anpassa så att dessa inte behövs. 

4-10 år
Foto: Fredrik Ekdahl

Ålder: 4-6 och 7-10 år
Publikantal: 120 vid familjeföreställning, 65 vid 
skolföreställning (inkl personal)
Föreställningens längd: ca 40 min
Spelyta/lokal: ca 4 x 6 m - Aula, gymnastiksal och 
liknande Bygg-/rivtid: 1h/45 min
Teknik: El: 230 V Mörkläggning: Om möjligt ja
Bärhjälp: Om möjligt ja Spelperiod: 2023
Subventionerat pris: 5 000 kr + 25% moms 
Offentlig föreställning: Enligt överenskommelse
Se videoklipp

Kontakt: 
Magnus Båge - Producent Barn och Unga
VÄSTMANLANDSMUSIKEN
E-post: magnus.bage@vastmanlandsmusiken.se

Familjen Stråke Medverkande: Karolina Weber Ekdahl - violin, 
Olof Ander - viola, Christina Wirdegren Alin - cello, 
Jonas Dominique – kontrabas.

https://youtu.be/N7xK6Waycf0
https://youtu.be/7_CVXqY8KLY


Foto: David Möller
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Cirkus Trattofon rattar in en halsbrytande humorföreställning på sin tecknade radio. Men radion själv är 
inte med på noterna. Ett enkelt shownummer urartar i tekniskt haveri, kanal efter kanal ställs in med ovän-
tade vändningar. I jakt på den rätta låten får de två figurerna snubbla sig fram i en värld av dans, ljudeffek-
ter och tecknad rekvisita. Föreställningen innehåller publikinteraktion och efteråt får barnen vara med och 
dansa. Föreställningen är utan tal och kan förstås av alla.

4-11 år

Foto: JP Bichard

Ålder:  4-11 år
Publikantal: 80 personer 
Föreställningens längd: 30 min 
Spelyta/lokal: 4 x 4 m, kan spelas utomhus över 10 
grader Celcius
Bygg-/rivtid: 90 min/30 min
Bärhjälp: Nej
Teknik: Nej, har egen batteridriven högtalare
Mörkläggning: Nej
Spelperiod: 2023
Pris: 11 000 kr, andra föreställning samma dag/lokal 
8 000 kr + moms 
Se videoklipp  

Kontakt: 
Maria Gage - Teaterkonsulent
VÄSTMANLANDS TEATER
E-post: maria.gage@vastmanlandsteater.se

Radio Trattofon Cirkus Trattofon

Korans magiska värld  

Ålder: 5-9 år
Publikantal: 200 vid familjeföreställning, 80 vid 
skolföreställning (inkl personal)
Föreställningens längd: ca 35 min
Spelyta/lokal: ca 2 x 2 m 
Bygg-/rivtid: 30 min
Teknik: El: 230 V, tar med eget ljud
Mörkläggning: Om möjligt; ja 
Bärhjälp: Om möjligt; ja 
Spelperiod: v. 11 och v. 17 2023 
Subventionerat pris: 3 000 kr + 25% moms 
Offentlig föreställning: Enligt överenskommelse
Se videoklipp

Kontakt: 
Magnus Båge - Producent Barn och Unga
VÄSTMANLANDSMUSIKEN
E-post: magnus.bage@vastmanlandsmusiken.se

5-9 år

I Västafrika berättas sagor till den vackra klangen 
från instrumentet kora. Sousou och Maher för er 
rakt in i denna förtrollade värld av sånger och sagor 
med rötter från en månghundraårig historia. 
Tillsammans berättar de sagan om den stora ormen 
Miniyamba och spelar musik från Västafrika på 
ett mycket personligt och nära sätt och bjuder in 
barnen till sång, klapp och dans.

Sousou och Maher Cissokos är båda sångare och 
koraspelare och deras musik är i ständig rörelse 
och spänner över flera kontinenter. Möt en duo med 
resan som mål och de musikaliska och mänskliga 
mötena som främsta drivkrafter. Sousou och 
Maher växte båda upp i musikerfamiljen och det var 
intresset och kärleken till den västafrikanska koran 
som förde dem samman. 

https://youtu.be/-jz1yFCdmhk
https://youtu.be/NOTltIfuj3k
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Min magiska trädgård 

Ålder: 9 år (Förskola, F-klass och lågstadiet) 
Publikantal: ca 60 + vuxna, offentlig föreställning 
enligt överenskommelse
Föreställningens längd: ca 40 min
Spelyta/lokal: 4 x 4 m - gymnastiksal, aula och 
liknande samlingssal. Bygg-/rivtid: ca 60 min/30 min
Teknik: 230 V framdraget till spelplats + två stolar 
utan armstöd. Övrigt: Ljudfiler + låttexter skickas till 
skolorna i förväg Spelperiod: 2023
Subventionerat pris: 2 900kr + 25% moms  
Offentlig föreställning: Enligt överenskommelse

Sångerna beställdes från början av Östhammars 
Kulturskola.
 Se videoklipp

Kontakt: 
Magnus Båge - Producent Barn och Unga
VÄSTMANLANDSMUSIKEN
E-post: magnus.bage@vastmanlandsmusiken.se

5-9 år

Min magiska trädgård är en föreställning med önskan att väcka barnens (och kanske även de vuxnas) 
nyfikenhet kring naturens och odlingens mirakel. Plötsligt dyker katten Stina upp och skojar till det och 
Svalle Svala älskar ju ett äventyr i luften med sina kompisar. Varför ligger humlan och sover i vår stockros 
på kvällen och vad är det mest spännande man kan samla på egentligen? Lyssna på sånger och berättelser 
och sjung och dansa tillsammans med trädgårdstrollkarlen Anna Widing och musikmagikern Lennart Si-
monsson. Kanske blir du också förvandlad till en trädgårdstrollkarl… Föreställningen bygger på skivan “Min 
magiska trädgård” som finns tillgänglig på flera musikplattformar. Texter och manus: Lennart Simonsson & 
Anna Widing. Musik: Lennart Simonsson

Foto: Anna Widing

Ålder: 6-7 år
Publikantal: 70 barn
Föreställningens längd: ca 35 min
Spelyta/lokal: 8m x 10 m x 3 m (inklusive publikplatser) 
Ej sten eller betonggolv
Bygg-/rivtid: 180 min/120 min
Antal medverkande: 2
Bärhjälp: Ja, en person
Teknik: El: 3 fast 16A
Mörkläggning: Ja
Spelperiod: 2023 
Pris: 14 000 kr, andra föreställning samma dag/lokal 
10 000 kr + moms
Se videoklipp 

Kontakt: 
Anna-Karin Fredriksson - Dansutvecklare
VÄSTMANLANDSMUSIKEN
E-post: anna-karin.fredriksson@vastmanlandsmusiken.se

6-7 år

Allt är matte
Zebradans
Följ med in i matematikens storslagna värld där tre kamrater dansar kring ental och tiotal. De hoppar på 
tallinjen och övar på tiotalsövergång. Vad är förresten en tallinje och vad betyder tiotalsövergång? Varför 
är det så viktigt det här med siffror – och hur kan ett tal plötsligt vara borta? Häng med när kompisarna 
svänger höger, går framåt och bakåt, först, sist och i mitten. Vi hjälps åt att addera och subtrahera – till-
sammans kommer vi bergis lösa problemet!

https://youtu.be/5O13rFSaMHE
https://youtu.be/y_ZILfBoCm0
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Oj, nu blev jag lite blyg Dotterbolaget 

Ålder: 6-9 år
Publikantal: 70 personer
Föreställningens längd: 45 min 
Spelyta/lokal: 5 x 5 m, fri takhöjd 2,5 m
Bygg-/rivtid: 120 min/90 min
Bärhjälp: Ja, en person
Mörkläggning: Nej
Teknik: El: 2 x 10 A, separata uttag
Spelperiod: 2023
Pris: 14 500 kr, följande föreställning samma dag/lokal 
6 500 kr + moms
Se videoklipp  

Kontakt: 
Maria Gage - Teaterkonsulent
VÄSTMANLANDS TEATER
E-post: maria.gage@vastmanlandsteater.se

6-9 år

En rolig och ömsint clownföreställning om att plötsligt känna sig dum och inte våga. Efter en storstilad 
entré skall Missin och Lage sjunga en sång men det blir fel, Lage gör bort sig och det låser sig helt. Finns 
hjälp att få? Ja det gör det! För att uppbåda mod, berättar de om andra som gjort fel. Vi får bland andra 
möta läraren som inte vågade prata, monstret med bebisröst och tolken som äter upp Finland!

Foto: Per Kristiansen

Svante är en fågelunge som kommit bort från sin familj. Han bor hos Kalle. En kväll berättar Kalle en saga 
för Svante, som handlar om en ankunge som alla säger är ful. Hur kan man säga att en fågelunge är ful? 
H.C. Andersens saga om den fula ankungen gavs ut 1843. I dag, 178 år senare känns den lika aktuell. Om att 
inte vara som alla andra och om rätten att vara älskad för den man är. En magisk och musikalisk föreställn-
ing med Kalle Nilsson och en massa fåglar. Som vanligt ingår trolleri. Det går att boka en 40 min. work-
shop/trolleriskola i anslutning till föreställningen. Separat prissättning för den.

6-9 år

Foto: Cecilia Lundh

Ålder: 6-9 år
Publikantal: 60 personer 
Föreställningens längd: 45 min 
Spelyta/lokal: 3 x 2 m, fri takhöjd 2 m 
Bygg-/rivtid: 60 min/30 min
Bärhjälp: Nej
Teknik: Nej
Mörkläggning: Nej
Spelperiod: v 11 och 12 2023 samt hösten 2023
Pris: 7 500 kr, andra föreställning samma dag/lokal 
6000 kr + moms
Se videoklipp  

Kontakt: 
Maria Gage - Teaterkonsulent
VÄSTMANLANDS TEATER
E-post: maria.gage@vastmanlandsteater.se

Ful kan du va´själv! sa Ankungen 
Teater TankeTank

https://youtu.be/_OdAAryQGRA
https://youtu.be/RLYCjT0fgvE
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En cirkusmusikal som tar med publiken ut på en strapatsfylld fjällvandring. 
Fjället, en stilla koloss som ändå kan sätta så mycket i rörelse inom oss. Kan det stora fjället ändra vårt 
tankesätt och värderingar? För oss är det en livsviktig återhämtning att få vistas i fjällen och vi ser det som 
en motsats till dagens samhälle som präglas av högt tempo, många intryck och snabba förändringar.  
Naturens kraft kan utgöra en livsfara för oss som individer medan vi som kollektiv utgör en fara för 
naturen. Hur hittar vi balans?

6-12 år

Fjället Kompani Fjård

Ålder: 6-12 år
Publikantal: Avgörs av lokalen/spelplatsens kapacitet
Föreställningens längd: 40 min
Spelyta/lokal: 9 x 9 m, fri takhöjd 5 m. Kan spelas både 
inom- och utomhus
Bygg-/rivtid: 60 min/60 min
Bärhjälp: – Teknik: El: Arrangören tillhandahåller 
ljudanläggning/ PA gjord för sång och musik med 
möjlighet att koppla in dator och två mikrofoner/myg-
gor som vi själva tar med
Mörkläggning: - Spelperiod: 2023
Pris: 14 000 kr, två föreställningar samma dag/lokal 
20 000 kr + moms
Se videoklipp 

Kontakt: 
Anna-Karin Fredriksson - Dansutvecklare
VÄSTMANLANDSMUSIKEN
E-post: anna-karin.fredriksson@vastmanlandsmusiken.se

Sång och danslekar från hela världen 
Här möter vi hjälten från Röda havet, Lisa med alla breven och 
ormen utan svans. Hej, Sikelej! är en rörelsefylld lekstuga med 
mycket delaktighet, musik, sång och dans. Folkmusikerna Su-
sanne Lind och Marco Rios presenterar sånglekar från när och 
fjärran. Hur leker man i Taiwan och Nigeria, i Peru och Danmark? 
Låtarna hämtas ur materialet ”Sikelej, sa kamelen” som är en 
uppföljare till succén ”Tjuderuttan, sa räven”.
Susanne Lind, fiol och sång, ”musikant från Skaraborg” är en 
prisbelönt musikhandledare och folkmusiker som med glimten 
i ögat och fötterna i folkmusikmyllan har turnerat i hela Sverige 
sedan 1995. Marco Rios, sång och gitarr, ”värmlänning från Peru” 
har deltagit i SVTs Bolibompas stora klassiker Björnes Magasin, 
SR barnradio, UR, översatt Afzelius till spanska. Marcos musik 
finns på bibliotek, Spotify, YouTube och olika digitala kanaler.

6-9 år

Foto: Ulrika Olsson, Parasoll

Ålder: 6-9 år
Publikantal: Max 60 + medföljande 
vuxna Föreställningens längd: 
ca 40 min.
Spelyta/lokal: 3 x 2 meter, gymnas-
tiksal/samlingssal, fri golvyta, stolar 
till vuxen publik (vid interaktiv 
föreställning)
Bygg-/rivtid: 45 min/15 min
Teknik: El: 230 V. Har med eget ljud
Mörkläggning: Nej
Spelperiod: v. 5, 7, 11, 19 och 21 2023

Subventionerat pris: 
2 900 kr + 25% moms
Offentlig föreställning: 
Enligt överenskommelse
Se videoklipp

Kontakt: 
Magnus Båge 
- Producent Barn och Unga
VÄSTMANLANDSMUSIKEN
E-post: magnus.bage@vastmanlands-
musiken.se

Hej Sikelej!

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=54rrNhg800g
https://youtu.be/YUEN6YjEAc0


14 15

Farkost Gycklargruppen TRiX

Ålder: 6-12 år
Publikantal: 400 personer
Föreställningens längd: 35 min 
Spelyta/lokal: 8 x 8 m, fri takhöjd 6 m, plant golv med 
dansmatta och tre golvpunkter (500WLL) för riggning 
av kinesisk påle
Bygg-/rivtid: 300 min/120 min
Bärhjälp: Ja, en person
Mörkläggning: Önskvärt
Teknik: El: 2 x 10 A, separata uttag
Spelperiod: 2023
Pris: 24 000 kr, två föreställningar samma dag/lokal 
40 000 kr + moms
Se videoklipp  

Kontakt: 
Maria Gage - Teaterkonsulent
VÄSTMANLANDS TEATER
E-post: maria.gage@vastmanlandsteater.se

6-12 år

En spännande fysisk upplevelse som utmanar kroppens förmågor och resandets möjligheter. 
De tre konstnärerna går samman i flera olika formationer som reser genom tid och rum och upptäcker och 
avslöjar nya sätt att resa. Genom denna resa blandar och matchar de sina olika cirkuskunskaper och skapar 
en unik kombination av akrobatik, jonglering och levande musik.

Foto: Badi Khwies

Spelmän har vandrat, musiken har vandrat, historierna och skrönorna har vandrat. I den här musik- och 
berättarföreställningen får ni möta spelmännen Tomas ”Limpan” Lindberg, Magnus ”Storis” Holmström och 
David Eriksson. Med sin energi och lekfullhet bjuder de på spännande berättelser om luffare- och spel-
mansöden och om folkmusiken och spelmännens kraft. 
Hur hamnade Johan Andersson från Mörkö i Sörmland uppe i Dorotea? Och varför blev han tvingad att 
sluta som folkskollärare? Vad hände när spelmannen Pusten kom hem från en dansspelning och såg en 
pojke springa från hans hus med en stulen fläskbit? Var kommer egentligen Pustens låtar ifrån? Vad hände 
när Gås-Anders mötte näcken? Här får publiken mystik, svängig musik och spännande berättelser 
samtidigt som de får vara med och interagera.

Ålder: 6-12 år
Publikantal: Max 60 + medföljande vuxna, ca 90 för 
offentlig föreställning
Föreställningens längd: ca 45 min
Spelyta/lokal: 5 x 3 meter, gymnastiksal, samlingssal, 
frigolvyta, barn i halvcirkel på golvet
Bygg-/rivtid: 60 min/45 min
Teknik: 4 stolar utan armstöd
Mörkläggning: Ja om möjligt 
Spelperiod: V.5-7 och 10-13 - 2023 
Subventionerat pris: 4 000 kr + 25% moms 
Offentlig föreställning: Enligt överenskommelse
Se videoklipp

Kontakt: 
Magnus Båge - Producent Barn och Unga
VÄSTMANLANDSMUSIKEN
E-post: magnus.bage@vastmanlandsmusiken.se

Allting vandrar 
6-12 år

https://youtu.be/s1a_eHrOO3M
https://youtu.be/HpdM-HcN1go
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Ålder: Från 8 år
Publikantal: ca 70 Föreställningens längd: 40 min 
Spelyta/lokal: 8 m bredd, 10 m djup (ink. publik-
platser), takhöjd 3 meter, ej sten eller betonggolv
Bygg-/rivtid: 3h/2h
Bärhjälp: Ja, en person
Teknik: El: 3 fas, 16 amp
Mörkläggning: Ja
Spelperiod: 2023 
Subventionerat pris: 14 000 kr för föreställning 
nummer 1, 10 000 kr föreställning nummer 2, samma 
dag/samma plats (+ moms)
Se videoklipp 

Kontakt: 
Anna-Karin Fredriksson - Dansutvecklare
VÄSTMANLANDSMUSIKEN
E-post: anna-karin.fredriksson@vastmanlandsmusiken.se

Stigar och andra vägar Zebradans
Av och med Anna Möller, Mischa Grind och Linnéa Sundling 
En sprakande danskonsert med värme och närvaro som går rakt in i kropp och själ. Om att skicka vidare, 
gå före och följa eft er… Musikerna Anna, Mischa och dansaren Linnéa  trampar nya stigar tillsammans. 
Hur tar traditioner plats i vår tid? Magiskt fiolspel, mäktigt slagverk och modern dans möter nordisk folk-
musik. På slutet bjuds publiken upp till en gemensam stig! I Stigar och andra vägar samarbetar ZebraDans 
med folkmusikerna Anna Möller och Mischa Grind samt dansaren Linnéa Sundling. Med nykomponerad 
musik sätts samtida folkmusik och modern dans i fokus för barnpubliken. Föreställningens idé grundar sig 
i tanken om att balansera traditionell förankring med att utmana och spränga gränser kring vad folkdans, 
scenkonst och folkmusik förväntas vara.

Från 
8 år

Ålder: 9-15 år
Publikantal: –
Föreställningens längd: 60 min
Spelyta/lokal: 6 x 8 m
Bygg-/rivtid: 300 min/90 min
Bärhjälp: –
Teknik: Enligt överenskommelse
Spelperiod: 2023
Pris: 15 000 kr + moms 
Se videoklipp 

Kontakt: 
Anna-Karin Fredriksson - Dansutvecklare 
VÄSTMANLANDSMUSIKEN
E-post: anna-karin.fredriksson@vastmanlandsmusiken.se

9-15 år

Med utgångspunkt i barnkonventionen och med hjälp av bland annat mobiltelefoner och ungas egna 
röster om sin livssituation byggs en interaktiv föreställning om mänskliga rättigheter i dagens samhälle. Var 
med om en föreställning där Du är delaktig! 

Foto: Kerstin Helsing

Artiklarna 
Lotta Gahrton Produktion 

https://youtu.be/CWIrU8OWm4c
https://vimeo.com/86410692
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En musikalisk komedi om sopsortering, klimatångest, civilkurage och omtanke som utspelar sig på just en 
återvinningscentral. Vi träffar Ulrika och hennes kollegor Erika och Ulrik som varje dag möter olika typer av 
slängare och deras släng. Vissa besökare är arga, andra är rädda. Några tycker sopsortering är totalt men-
ingslöst! Ibland händer det till och med att det slängs så farliga föremål att nationella bombgruppen måste 
kallas in. Hur ska Ulrika orka behålla hoppet om en hållbar framtid när hon stöter på så mycket okunnighet, 
axelryckningar och miljöförstöring? Följ Ulrika i hennes kamp och strävan om en bättre miljö och en hopp-
full framtid.

10-12 år

Illustration: Ulrika Linder

Ålder: 10-12 år
Publikantal: 80 elever 
Föreställningens längd: 60 min 
Spelyta/lokal: 11 x 8 m (inkl. publikplatser), fri takhöjd 
3,4 m 
Bygg-/rivtid: 180 min/90 min
Bärhjälp: Ja, en person
Teknik: El: 16 A
Mörkläggning: Ja
Spelperiod: 16,17/3, 11-14/4, hösten 2023
Pris: 10 000 kr, andra föreställning samma 
dag/lokal 8 000 kr + moms
Se videoklipp  

Kontakt: 
Maria Gage - Teaterkonsulent
VÄSTMANLANDS TEATER
E-post: maria.gage@vastmanlandsteater.se

Återvinningscentralen 
Teater Martin Mutter

Jag kan inte stötta dig om du inte lutar dig mot mig - En dansföreställning om närhet och att våga släppa 
någon inpå livet. Vad sker med en relation när man visar sig svag? Hur kommer det sig att vi sällan vågar 
visa oss sköra? Vi omprövar vad det betyder att vara stark och gestaltar hur nära relationer kan få oss att 
både bygga och rasera våra inre murar. 90°F är en urladdning och ett explosivt kraftprov som utstrålar 
både skörhet och styrka.
Kompaniet erbjuder även anslutande dansworkshops och publiksamtal. 

10-19 år

Ålder: 10-19 år Publikantal: 80 personer eller enlig ök
Föreställningens längd: 40 min
Spelyta/lokal: 8 x 8 m
Bygg-/rivtid: 180 min/60 min
Bärhjälp: –
Teknik: Ljudanläggning med AUX-sladd. El: 16 A
Mörkläggning: Ja
Spelperiod: 2023 
Pris: 18 500 kr, andra föreställning samma dag/lokal 8 
500 kr + moms 
Se videoklipp 

Kontakt: 
Anna-Karin Fredriksson - Dansutvecklare
VÄSTMANLANDSMUSIKEN
E-post: anna-karin.fredriksson@vastmanlandsmusiken.se

90°F[Nittio grader far and height]
Danskompaniet Jelnek 

Foto: Jennifer Drotz Ruhn

https://youtu.be/iOV0kxUDqCM
https://youtu.be/o0jFhvQGlUQ
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Skolföreställningar på Västmanlands Teater, lilla scen. 
Föreställningen kommer inte att turnera. 
Ålder: Från 11 år
Spelperiod: Hösten 2023
Pris: 4 000 kr för abonnerad föreställning 
(104 personer) eller 60 kr/elev

Se videoklipp  

Kontakt: 
Ewa Risberg -  säljansvarig
VÄSTMANLANDS TEATER
ewa.risberg@vastmanlandsteater.se

Från 
11 år

”Orden blir till stjärnor när jag faller” 
”Vi är som aliens”

”Snurrar runt som en vind i mörkret”
”Munnen tråcklas av ord”

”Jag vill förstå som de andra”
”Jag har min fantasi!”

SKOLFÖRESTÄLLNINGAR
VÄSTMANLANDS TEATER 

HÖSTEN 2023
 

Världen bortom orden
Västmanlands Teater 
Vad finns egentligen bortom orden? Eller innanför 
dem? Och vad står det mellan raderna? Berät-
telserna är många, vackra, såriga och rika. I mötet 
med både unga och äldres erfarenheter av dyslexi 
synliggörs nya perspektiv, alternativa vägar och 
strategier till språket, skrivandet och läsandet. 
Kampen för att känna sig fri i en värld där text, 
bokstäver och språk har en viss logisk form vill sig 
inte, eller tar sig helt andra uttryck. 

I projektet ”Världen bortom orden, Dyslexikraft” 
utforskar vi andra språk, lyssnar till andra röster, 

djupdyker i andra universum än det som är norm. 
Vi hittar styrka och fantasi, nya vägar bortom de 
upptrampade. 
Nu arbetas ett teatermanus fram baserat på berät-
telser och erfarenheter från referensgrupperna. 
Föreställningen kommer att ha premiär hösten 
2023 på Västmanlands Teater.
Projektets intention är att undersöka och lyfta fram 
kraften i dyslexi, inte bara fokusera på prefixet 
”dys” och istället lyfta det positiva. Vi vill vrida på 
perspektivet och se dyslexi som en förmåga och 
inte som en oförmåga. 

https://youtu.be/32ZjQY9zkeA


Foto: Jenny Baumgartner
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PACE Riksteatern /Below Zero

Ålder: 11-15 år
Publikantal: Max 200 inkl. pedagoger
Föreställningens längd: 60 minuter inkl. 
10 minuters efterprat
Spelyta/lokal: Scen-salong på befintlig teater. 
Mixplats i salong. Salonger med kapacitet över 200 
platser spärras av så att publiken sitter närmast scenen. 
Lingångskrav. 
Bygg-/rivtid: 240 min/90 min
Bärhjälp: 4 personer
Mörkläggning: Ja
Teknik: El: 1 x 16 A (3fas) + 1x10A
Spelperiod: Hösten 2023
Pris: 12 500 kr + moms för skolarrangörer och Riks-
teaterföreningar. Övriga 15 600 kr + moms 
Se videoklipp  

Kontakt: 
Maria Gage - Teaterkonsulent
VÄSTMANLANDS TEATER
E-post: maria.gage@vastmanlandsteater.se

11-15 år

En samtida cirkus som vibrerar av humor, värme och känslor kring relationer och jämställdhet med akroba-
terna Axel Ahl och Sara Runsten. I mötet mellan dessa två människor ställs publiken inför frågan vad vi ön-
skar att samhället som helhet ska vara. Med humor, värme och originella rörelser skildrar de tunga ämnen 
som status, maktmissbruk, samtycke och jämställdhet. Musiken sträcker sig över olika genrer och skapar 
ett oförutsägbart och levande ljudrum med elektriska beats blandat med skandinavisk folkmusik. 

Foto: Isak Stockås

Konsert med Sousou & Maher Cissoko  

Ålder: 12-15 år
Publikantal: 300 vid familjeföreställning, 200 vid 
skolföreställning (inkl personal). 
Föreställningens längd: ca 40 min
Spelyta/lokal: 2 x 2 m scenyta. Gymnastiksal, aula 
och liknande Bygg-/rivtid: 45 min  
Bärhjälp: Om möjlig; ja 
Teknik: El: 230 V, tar med eget ljud 
Mörkläggning: Om möjligt; ja
Spelperiod: v. 11 och v. 17 2023
Subventionerat pris: 3 500 kr + 25% moms 
Offentlig föreställning: Enligt överenskommelse
Se videoklipp 

Kontakt: 
Magnus Båge - Producent Barn och Unga
VÄSTMANLANDSMUSIKEN
E-post: magnus.bage@vastmanlandsmusiken.se12-15 år

Möt två världsturnerande och prisbelönta musiker i en familjekonsert/skolkonsert om att lämna hemland och 
familj med förväntningar om att lyckas i utlandet, om utsatthet och fattigdom, men även om styrkan att tro 
på sig själv, våga älska och ge sig hän bortom alla fördomar och rädslor. Sousou & Maher Cissoko har turnerat 
över hela världen med sin musik, som är precis så gränsöverskridande som livet de lever tillsammans; ständigt 
i rörelse över flera kontinenter och med de musikaliska och mänskliga mötena som främsta drivkrafter. Maher 
kommer från en berömd familj av koraspelare i Senegal och skånska Sousou är en av världens få kvinnliga 
musiker som spelar instrumentet. Både Sveriges Television och Sveriges Radio har gjort dokumentärer om 
duon, 2013 tolkade de Youssou Ndour på Polarprisutdelningen i TV4, 2017 turnerade de med Laleh och med-
verkade de i SVT-serien ”Folkets musik” där de tolkade Kapten Röds ”Ju mer du spottar”.

Medverkande: Sousou och Maher Cissoko - kora, kora/gitarr, slagverk, berättande 

https://youtu.be/aGX71Jdk_fA
https://youtu.be/Rt3jASAihk0


18   19

Fabeln berättar om den unga fåraherden som på skoj ropar – Vargen kommer! Ortsborna kommer gång på 
gång till undsättning men inser snart att de slösar sin tid. När så vargen dyker upp på riktigt är det ingen 
som hjälper pojken – och vargen tar fåren. Historien har givit upphov till uttrycket ”att ropa varg” som åter-
finns i flera språk. Hur kan vi i en inflation av larmrapporter skilja på vad som är riktigt och vad som är på 
liv och död? Inspirerade av Hans Roslings arbete vill 4:e teatern åskådliggöra hur fakta kan tolkas på olika 
sätt utifrån vad man har för målsättningar och ambitioner. Hur orienterar man sig bland åsiktskanoner, 
artiklar och inlägg från alla håll och kanter? Hur vet man vad som är falskt alarm?

13-15 år

Ålder: 13-15 år
Publikantal: 60-90 elever beroende på lokal 
Föreställningens längd: 60 min 
Spelyta/lokal: I klassrum men även scen/salong
Bygg-/rivtid: 90 min/60 min
Bärhjälp: Nej
Teknik: Gruppen tar med eget ljud
Mörkläggning: Nej
Spelperiod: 2023
Pris: 11 500 kr, andra föreställning samma dag/lokal 
9 000 kr + moms 
Se videoklipp  

Kontakt: 
Maria Gage - Teaterkonsulent
VÄSTMANLANDS TEATER
E-post: maria.gage@vastmanlandsteater.se

Vem i hela världen kan man lita på?
4:e teatern

Foto: Fredrik Lundqvist

Tuuletar är inte bara namnet på vindgudinnan i Kalevala, den finska mytologin, utan också namnet på en 
unik vokal folk-hop kvartett. Själva beskriver de sig som ett kaotiskt, icke-perfekt kollektiv av färgstarka 
karaktärer som delar en passionerad nyfikenhet. De drivs av sin kärlek till det finska språket och respekten 
för sina rötter när de borrar sig in i traditioner, sökandes efter det nya. Tuuletar är fyra kvinnor som sjunger, 
komponerar och framträder. På sitt unika sätt framför de finsk folksång, egna verk med globala musika-
liska influenser och urban samtida musik på ett öppet sätt. Väsande, viskande, kraftfullt och glödande och 
helt orädda i sitt uttryck vilket hyllas unisont på deras turnéer och festivalframträdanden runt om världen. 
Tuuletar kan även höras i trailers till succéserien Game of Thrones. När de gästspelar i Västmanland under 
2023 kan också du få det som många upplevt i mötet med Tuuletar: ”… an absolute wow-moment!” 
Medverkande: Venla Ilona Blom – sång, beatboxing, Sini Koskelainen – sång, Johanna Kyykoski – sång, 
Piia Säilynoja - sång

12-19 år

Ålder: 12-19 år
Publikantal: Ingen gräns              
Föreställningens längd: ca 40 min
Spelyta/lokal: Tuuletar kan anpassa sin föreställning 
efter olika förutsättningar, liten som stor scen 
Bygg-/rivtid: 1 h
Teknik: El: 230 V, egen medföljande tekniker 
Mörkläggning: Nej
Spelperiod: 2023
Subventionerat pris: 6 000 kr + 25% moms 
Offentlig föreställning: Enligt överenskommelse 
Se videoklipp

Kontakt: 
Magnus Båge - Producent Barn och Unga
VÄSTMANLANDSMUSIKEN
E-post: magnus.bage@vastmanlandsmusiken.se

Tuuletar

https://youtu.be/8fHTBEmoCjU
https://youtu.be/sSb96RmGrCE
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#Boomers Awake projects

Ålder: 13-19 år
Publikantal: 150 personer
Föreställningens längd: 45 min
Spelyta/lokal: 8 x 8 m, fri takhöjd 4 m
Bygg-/rivtid: 180 min/90 min 
Bärhjälp: 2 personer
Mörkläggning: Ja
Teknik: El: 2 x 10 A 
Spelperiod: 2023
Pris: 18 000 kr 
Se videoklipp  

Kontakt: 
Maria Gage - Teaterkonsulent
VÄSTMANLANDS TEATER
E-post: maria.gage@vastmanlandsteater.se

13-19 år

En rytmisk, energisk och absurd teaterföreställning om den ”hopplösa, vuxna generationen”, som i sin 
fåfänga och sitt överflöd är dömda till att upprepande leda mänskligheten mot sin undergång. Vad gör 
man, om man inte kan sätta förtroendet till de vuxna - som säger sig sitta på all makt och kunskap - men 
inte lyfter ett finger för att bevara den framtid som är vår? I en färgsprakande och medryckande föreställn-
ing problematiserar Awake projects den nuvarande, bestämmande generationens likgiltighet inför att lösa 
världens problem, som de i sin tur varit bidragande till att skapa. Den unga publiken provoceras till att 
ställa sig frågor kring vad deras ansvar och kall bör vara, när de inte kan förlita sig på att #BOOMERS 
kommer att lösa saken.

Foto: Martin Bohm

En självbiografisk föreställning om basketspelaren Nora som under sina tonår drabbas av en ätstörning. 
Först får hon beröm för sina prestationer men snart märker föräldrarna att allt inte står rätt till. Publiken får 
följa en ung kvinnas resa som med hjälp av sin familj bestämmer sig för att det finns så mycket mer i livet 
än träning och mat och att hon duger oavsett hur mycket hon presterar. 
Föreställningen har ett direkt publiktilltal och är humoristisk men utan att väja för det mörker 
och isolering som en person som lider av en ätstörning ofta drabbas av. 

13-19 år

Ålder: 13-19 år
Publikantal: Så många som ett klassrum tar. Scen/sa-
long 600 personer
Föreställningens längd: ca 50 min 
Spelyta/lokal: Gärna i klassrum
Bygg-/rivtid: 45/15 min (klassrumsföreställning) 
Scen/salong 180 min/30 min
Bärhjälp: Ja, en person
Teknik: El: På scen, dimmer 24 kanaler på plats. Tekni-
ker medföljer
Mörkläggning: Nej. Ja vid föreställning på scen
Spelperiod: 2023
Pris: 10 500 kr, andra föreställning samma dag/lokal 
8 500 kr + moms 
Se videoklipp  

Kontakt: 
Maria Gage - Teaterkonsulent
VÄSTMANLANDS TEATER
E-post: maria.gage@vastmanlandsteater.se

Spring tills du dör
Strindbergs intima teater

Foto: Per Bolkert

https://youtu.be/5EtpBBpLf90
https://youtu.be/BVVKVJ_0NIw
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Film Music Live Junior 

Årskurs 
8

Västerås Sinfonietta framträder med nygjorda filmer 
och nykomponerad musik av skolever från Kunskaps-
skolan samt Kristiansborgsskolan i Västerås. Eleverna 
arbetar under hela 2022 med att skriva manus, filma 
och agera samt att till hösten 2022 skriva sin egen 
filmmusik som sen sätts samman med det filmade 
materialet. Hela denna satsning som görs, är för att 
alla ca 1800 elever i årskurs 8 i hela Västerås kan 
komma och lyssna och ta del av FMLJ och deras 
jämnåriga klasskamraters arbete. Vi hoppas att alla 

elever inspireras av filmerna och att projektet kan 
genomföras även på andra platser i Västmanland.
 
Västerås stad och Västmanlandsmusiken samarbetar 
nära i detta ”obligatorium” för årskurs 8. 

Foto: Daniel Bergström

SKOLKONSERTER
VÄSTERÅS KONSERTHUS 

18-21 JANUARI 2023
[OFFENTLIG FAMILJEKONSERT 21/1-23]   

Film Music Live Junior - FMLJ är ett fantastiskt pedagogiskt projekt som efter en veckas 
skolkonserter, avslutas med ”La Grande Finale” – en familjekonsert i Västerås Konserthus 
den 21 januari 2023! 

Pris: Gratis genom Kulturgarantin. Västerås stad står för 
kostnaden för skolor i Västerås enl. avtal.
Kontakt: 
Magnus Båge - Producent Barn och Unga
VÄSTMANLANDSMUSIKEN
E-post: magnus.bage@vastmanlandsmusiken.se







Utbudsdagen arrangeras av Västmanlandsmusiken och Västmanlands Teater 
med stöd av Region Västmanland.

För mer information och frågor, kontakta
DANS Anna-Karin Fredriksson, 

anna-karin.fredriksson@vastmanlandsmusiken.se 
MUSIK Magnus Båge, magnus.bage@vastmanlandsmusiken.se

TEATER Maria Gage, maria.gage@vastmanlandsteater.se

Boka senast 24 oktober 2022

Boka musik- 
och dans-

föreställningar 
(Klicka här)

Boka teater-
föreställningar

(Klicka här)

https://vastmanlandsmusiken.se/utbud-kategorier/barn-unga/
https://forms.gle/p5uHgWFiLzBe52QYA

