Med reservation för ändringar

SYNTOLKAT UTBUD AV
TEATER, ARKIV
KONST OCH KULTURARV
I VÄSTMANLAND

Hösten 2022

SNABBÖVERSIKT
Hösten 2022
Datum
Hela hösten

Ort
Västerås

7 september

Västerås

4 oktober

Västerås

Genre
Filmad
föreläsning
Konst- och
kulturhistoria
Dans

10 oktober

Västerås

Kulturhistoria

20 oktober

Västerås

Teater

19 november
10 december

Västerås
Västerås

Teater
Teater

Titel
Gerillaslöjd med Maria
Yvell
Konsten att minnas
Andersson Dance &
Jonathan Morton
Partita no. 2 – sei solo
Kvinnor i domkyrkan från jungfru till
Amnestykämpe.
Ågust och hans
vänner
Svansjön
Antikrists Mirakler

Utbudet av vårens program av syntolkade
kulturevenemang är framtaget av regionen,
kommuner och kulturinstitutioner i Västmanland i
samarbete med Västmanlands SRF-distrikt.
Med reservation för ändringar.

Varmt välkommen att ta del av ett eller flera
syntolkade kulturarrangemang i Västmanland!
När Du kommer till något av programmen, så möter
Du en av våra utbildade syntolkar, en pedagog,
eller en funktionär. Vi önskar att man anmäler sig
innan, se respektive arrangemang.

Anmälan vid teaterföreställning
Anmäl Dig i god tid innan aktuell aktivitet, till
respektive kontaktperson. Anmälan är bindande till
teaterföreställningarna. Fråga vid anmälan vilken
tid det är samling. Håll isär antal som önskar nyttja
syntolk och ledsagare. Först till kvarn gäller. Om
anmäld person ej kommer på bokad
teaterföreställning debiteras personen via SRFs
ombud.
Utrustning finns att låna på plats men ta gärna
med egna free-stylelurar - 3,5 mm kontakt. Nu
finns även hörselslinga att koppla in på
syntolkmottagaren.
OBS!
Man behöver inte vara medlem i SRF eller US.
Programmen är öppna för alla.

Västerås

Filmad föreläsning

Gerillaslöjd med Maria Yvell
Västmanlands läns museum och
Västmanlands hemslöjdsförbund
Hur kan små kollektiva handarbeten skapa
stora politiska budskap? Filmad och syntolkad
föreläsning med Maria Yvell, gerillaslöjdare
som driver kontot Virka Dygnet Runt. Finns att
se i länsmuseets biograf under museets
ordinarie öppettider resten av året 2022.
Alla museets öppna dagar (stängt
måndagar)
Plats: Karlsgatan 2, biografen
Pris: Fri entré
Arrangör: Västmanlands läns museum och
Västmanlands hemslöjdsförbund
Information: Säg till i informationen på
Karlsgatan 2 om du behöver hjälp att
starta filmen i biografen. Den ligger under
rutan demokrati på skärmen där man väljer
film i biografen och finns i två varianter; en
textad och en syntolkad. Tyvärr går
informationen på skärmen inte att syntolka.

Västerås

Konst- och Kulturarv

Konsten att minnas
Västmanlands läns museum och Västerås
Konstmuseum
Konstnären Elsa Celsing kanske många
västeråsare känner till – men varför minns vi
henne såväl och varför har andra konstnärer
och personer fallit i glömska? I historien finns
många kvinnor som under sin levnadstid var
välkända men som ändå inte fått plats i
historieböckerna. Välkomna att minnas de som
glömdes bort!
Onsdag 7 september kl 17:00
Plats: Karlsgatan 2
Samling: Receptionen på Karlsgatan 2
Längd: 60 minuter
Pris: Fri entré
Arrangör: Västerås konstmuseum och
Västmanlands läns museum
Anmälan senast onsdag 7 september till
Lena Engström Englin
lena.engstrom@regionvastmanland.se
021-17 33 23

Västerås

Dans

Andersson Dance & Jonathan Morton
Partita no. 2 - sei solo
Västmanlandsmusiken och Dansnät
Sverige
I ”Partita no. 2 – sei solo” får vi ta del av
koreografen Örjan Anderssons särskilda
förmåga att göra dans och musik till en sömlös
kropp.Vi möter den solitära människan.
Avskalad och utelämnad. Hennes öde vävs
samman med violinisten Jonathan Mortons
tolkning av Bachs vemodiga solostycke Partita
no. 2. Tillsammans med ljudkonstnären BJ
Nilsens inspelningar från ett då nedstängt
Amsterdam växer ett sublimt landskap fram.
En auditiv mental resa mellan nuet till det
sedan urminnes tider försvunna.
Tisdag 4 oktober kl 19:00
Plats: Västerås konserthus
Samling: Konserthusets foajé
Längd: 60 minuter
Pris: 225 kr, rabatter finns
Arrangör: Västmanlandsmusiken
Anmälan senast måndag 26 september till
Turla Söderholm 073-6460661
Länk: www.vastmanlandsmusiken.se

Västerås

Kulturhistoria

Kvinnor i domkyrkan - från jungfru till
Amnestykämpe.
Västmanlands läns museum och Svenska
kyrkan
Möt kvinnorna i bibliska berättelser, i konsten
och i domkyrkans historia.
Några namngivna, andra inte men alla berättar
de om sin plats i vår gemensamma historia.

Måndag 10 oktober kl 17:00
Plats: Västerås domkyrka
Samling: Västerås domkyrka
Längd: 60 minuter
Pris: Fri entré
Arrangör: Västmanlands läns museum och
Svenska kyrkan
Anmälan senast måndag 10 oktober till
Lena Engström Englin
lena.engstrom@regionvastmanland.se
021-17 33 23

Västerås
Ågust och hans vänner

Teater
4:e teatern

I ”Ågust och hans vänner” är geniet inte
ensamt. Vi gestaltar Strindberg lekfullt och låter
honom framträda i fyra olika gestalter.
Författaren, vetenskapsmannen, botanikern
och galningen. Vi djupdyker i det faktum att
verkligheten och den enskilda människan, är
tämligen sammansatt och att vi inte förstår
tillvaron på egen hand, utan skapar och
förändrar den tillsammans. Författarens bråk
med idéerna får plötsligt yttre konturer.En
galen komedi med August Strindbergs texter.
Torsdag 20 oktober kl 19.00
Plats: 4:e teatern, Sinters väg 6
Samling: Vid biljettluckan Elektra, Culturen
Längd: 60 minuter
Pris: 150 kr
Arrangör: 4:e teatern
Anmälan senast fredag 14 oktober till
Marie Sundin marie@4e.se eller på
telefon 021-14 27 77
Länk:
https://scenkonstportalen.riksteatern.se/pr
oduktion/7425

Västerås
Svansjön

Teater
Västmanlands Teater

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 fritt efter
Tjajkovskij, gestaltas deras historia. Medverkar
gör skådespelare på scenen och med musik
av Västerås Sinfonietta, följer vi Odettes och
Siegfrieds väg mot vuxenvärlden.
Lördag 19 november kl 15:00
Plats: Västmanlands Teater
Samling: Foajén, Slottsgatan 11
Längd: ca 2 timmar inkl. paus
Pris: 350 kr. Rabatter finns.
Arrangör: Västmanlands Teater
Anmälan senast torsdag 10 november till
Turla Söderholm 073-6460661
Länk: www.vastmanlandsteater.se

Västerås

Teater

Antikrists Mirakler Västmanlands Teater
– Starka berättelser om de stora frågorna har
de senaste åren varit ett kännetecken för
Västmanlands Teater. När Stina Oscarson
tänkte göra teater av den här vilda skrönan av
Selma Lagerlöf så kände jag direkt att det var
rätt. Den är ursvensk och kontinental på
samma gång och ställer frågan om vi ska
försöka skapa paradiset här på jorden, eller om
vi ska hoppas hitta det i himlen, säger Niklas
Hjulström, Teaterchef.
Med sex skådespelare på scen gestaltas en
berättelse baserad på Selma Lagerlöfs roman
Antikrists Mirakler.
Lördag 10 december kl 15:00
Plats: Västmanlands Teater
Samling: Foajén, Slottsgatan 11
Längd: ca 2 timmar inkl. paus
Pris: 350 kr. Rabatter finns.
Arrangör: Västmanlands Teater
Anmälan senast torsdag 1 december till
Turla Söderholm 073-6460661
Länk: www.vastmanlandsteater.se

Ta del av mer föreläsningar från institutionerna
via webbsidorna nedan, obs ej syntolkade men
kan fungera med enbart ljud:
Västerås stadsarkivs webbsida
https://www.vasteras.se/kommun-ochpolitik/stadsarkivet.html
Söker du på Västerås stadsarkiv på YouTube,
så finns föredrag utlagda på Västerås stads
YouTube-kanal.
Västmanlands länsmuseums youtube-kanal
Här kan du ta del av spellistan Fyra nyanser av
grått. Museipedagog Lena berättar historien
kring ett fotografi från Västmanlands läns
museums samlingar.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL27lmA
c7l0c8KoDH9ezJFxDuDNzxCRA6a
På Västmanlands länsmuseums facebook-sida
finns även syntolkade bilder.

Klassikerkollen
Surfa in på Riksteaterns facebook sida nedan
och ta del av samtal om klassiker.
https://www.facebook.com/watch/Riksteatern/2
26022811804722/
RUMMET: RIKSTEATERNS ASMR-PODCAST
Du släpps ner i ett rum. Var har du hamnat?
Vem är du med? Varför är du här? Det här är
för dig som gillar det där skavet. Den där
kittlande känslan. Det kanske smeker dina
sinnen. Eller stör. Allt du behöver göra är att
lyssna.
https://www.riksteatern.se/sidor/rummetriksteaterns-ASMR-podcast/

Film med syntolkat spår.
På alla visningar med dessa filmer kan
besökarna själva ta del av syntolkning via sin
egen smartphone genom någon av
applikationerna som finns där du laddar ner
appar. Sök på ”Tillgänglig bio”.
Fler filmer dyker upp i apparna för syntolkning
vid premiärdatum.

För mer info om tjänsten och aktuella titlar:
www.sfi.se/tillgangligbio
eller
www.syntolkcentralen.se

Sugen på att läsa?
Om du har svårt att läsa tryckt text har du
rätt att låna talböcker. Talböcker är
vanliga böcker som man läser genom att
lyssna. De finns att låna på alla bibliotek.
Man kan också ladda ner talböcker för att
lyssna i sin mobiltelefon, läsplatta eller
dator. Kontakta närmast bibliotek eller gå
in på Bibliotek i Västmanlands webbplats
https://bibliotekivastmanland.se/start/lasa-pa-olika-satt/

för mer information eller läs mer på
www.mtm.se Sök på Egen nedladdning.
På biblioteken kan Du även låna svenska
DVD-filmer med syntolkning.

SYMBOLER FÖR STÖD
Här vill vi informera om de symboler som
Sveriges Television och TV4 gemensamt tagit
fram, som tydligare ska visa vilka filmer och
TV-program som har särskilda hjälpmedel.
Med all säkerhet kommer dessa symboler att
bli allt mer använda i framtiden och
förhoppningsvis kan de bli standard.
I vårt program är det symbolen för syntolkning
och i vissa fall textning som är aktuella.
Syntolkat

Uppläst text

Teckentolkat

Textat

Hösten 2022
Ett programblad från
Region Västmanland
i samarbete med
Länskulturinstitutionerna,
kommunerna, Riksteatern
Västmanland och
Synskadades Riksförbund.

Med reservation för eventuella ändringar

