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Hösten 2019 
 



SNABBÖVERSIKT 
 
Hösten 2019 

Datum Ort Genre Titel 

28 augusti Västerås Stadsvandring Syntolkad 
kulturhistorisk 
vandring i centrala 
Västerås  

11 september Västerås Arkiv Guldkorn från arkiven 
Västerås Stadsarkiv 

18 september Västerås Kulturarv ÅRSRIKA 

20 oktober Västerås Teater Människor och 
människor 

20 november Västerås Kulturarv Visning i Västerås 
Domkyrka 

7 december Västerås Teater Man får väl ställa upp   

 
 

Utbudet av höstens program av syntolkade  
kulturevenemang är framtaget av regionen, 
kommuner och kulturinstitutioner i samarbete med 
Västmanlands SRF-distrikt och Unga Synskadade 
Mitt. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



Varmt välkommen att ta del av ett eller flera 
syntolkade kulturarrangemang i Västmanland! 
 
När Du kommer till något av programmen, så möter 
Du av en av våra utbildade syntolkar, en pedagog, 
eller en funktionär. Vi önskar att man anmäler sig 
innan, se respektive arrangemang.  
 
Anmäl Dig i god tid innan aktuell aktivitet, till 
respektive kontaktperson. Fråga vilken tid det är 
samling – vid anmälan. Håll isär antal som önskar 
nyttja syntolk och ledsagare. Först till kvarn gäller. 
 
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. 

 

 

 

 

 

 



 

Onsdag 28 augusti kl 17:00 
Plats: Västmanlands läns museum  
Längd: 60 minuter  
Pris: 40 kr 
Arrangör: Västmanlands läns museum 
Syntolk: Lena Engström Englin 
 
Ingen anmälan behövs. 

 
  

 

Västerås      Stadsvandring 

Syntolkad kulturhistorisk vandring i 
centrala Västerås  

Promenad i centrala Västerås. Lena Engström 
Englin berättar om miljöerna och arkitekturen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Onsdag 11 september kl 17:00  
Plats: Västerås Stadsarkiv 
Samling: Samling i Stadshusentrén kl. 
16.50 
Längd: 75 minuter 
Pris: Fri entré 
Arrangör: Västerås Stadsarkiv 
Syntolk: Camilla Hjelm 
Anmälan senast måndag 9 september till 
Camilla Hjelm, 021-39 19 90, 
camilla.hjelm@vasteras.se 
Övrig info: Arkivlokalerna saknar 
hörselslinga. Det finns trösklar i lokalerna. 
Begränsat antal platser. Högst 12 
deltagare inkl ledsagare. Föranmälan 
krävs. 
  
 
 

Västerås      Arkiv 

Guldkorn från arkiven  

Västerås Stadsarkiv 

Temavisning i arkivmagasinen med inriktning 
på material från företag, enskilda personer, 
gårdar och andra privata samlingar. 
 

 

mailto:camilla.hjelm@vasteras.se


 

Onsdag 18 september kl 17:00 
Plats: Västmanlands läns museum 
Samling: Karlsgatan 2, receptionen 
Längd: 60 minuter 
Pris: 40 kr,  
Arrangör: Västmanlands läns museum 
Syntolk: Lena Engström Englin 
 
Ingen anmälan behövs. 
 
 
 

Västerås      Kulturarv 

ÅRSRIKA   

Västmanlands läns museum 

I vandringsutställningen ÅRSRIKA får 
besökarna möta 78- till 95 åringar med olika 
bakgrund och erfarenheter och från skilda 
delar av Sverige som berättar om livslust, sorg, 
kärlek, njutning och död. Om sin relation till 
kroppen, ensamheten och naturen. Och om 
vilka attityder de möter. Utställningen vill 
påverka och vidga den snäva bild av äldre 
människor som råder idag. Ny forskning visar 
att hjärnan fortsätter att utvecklas om den får 
vara frisk. Många äldre lever ett bra liv och har 
samlat på sig erfarenheter och visdom som 
sällan används i vårt samhälle. 



 

Söndag 20 oktober kl 16:00  
Plats: Västmanlands Teater 
Samling: Slottsgatan 11, Foajén 
Längd: Ca 2 timmar inkl paus 
Pris: 240 kr. Rabatter finns 
Arrangör: Västmanlands Teater 
Syntolk: Marie Sundin 
Anmälan senast torsdag 10 oktober till  
Turla Söderholm 073-6460661  
Övrig info: Ev. teaterbuss e-post 
buss@vastmanlandsteater.se 
 

Västerås      Teater 

Människor och människor   
     Västmanlands Teater 

 En dag förändras livet för sjuksköterskan 
Jenny. En ung man förs in med bår på akuten i 
Västerås och han är övertygad om att livet är 
slut. Jenny tar in honom i sitt hem och i sin 
familj, beslutsam om att hjälpa honom tillbaka 
till livet. 

En berättelse om mod, smärta och drömmar. 
Om sambandet mellan fem personer med olika 
livsöden och om Västerås, staden som binder 
dom samman. Här ställs frågan om vad som 
gör en god människa och hur vi förblir goda i 
våra svåraste och mörkaste stunder. 



 

Onsdag 20 november kl 17:00 
Plats: Västerås Domkyrka 
Samling: Västerås domkyrka 
Längd: 60 minuter 
Pris: 40 kr,  
Arrangör: Västmanlands läns museum och 
Svenska kyrkan. 
Syntolk: Lena Engström Englin 
 
Ingen anmälan behövs. 
 
 

Västerås      Kulturarv 

Visning i Västerås Domkyrka 

Västmanlands läns museum 
och Svenska kyrkan 

Lena Engström Englin från Västmanlands läns 
museum och Ingela Welén, från Västerås 
Domkyrka visar och syntolkar några av 
domkyrkans skatter. 

 

 

 

 

 



 

Lördag 7 december kl 16:00 
Plats: Västmanlands Teater 
Samlingsplats: Foajén 
Längd: 2 timmar och 20 minuter inkl paus 
Pris: 250 kr  
Arrangör: Västmanlands Teater 
Syntolk: Eva Anderberg 
Anmälan senast torsdag 28 november till 
Turla Söderholm 073-6460661 
Övrig info: Ev. teaterbuss e-post 
buss@vastmanlandsteater.se 
  

Västerås      Teater 

Man får väl ställa upp  Västmanlands Teater 

I centrum av det lilla samhället finns en 
bygdegård där alla samlas. Idrottsklubben, 
Kennelklubben, Kyrkans barntimme, Unga 
Örnar, Motorcykelklubben och så förstås 
Hembygdsföreningen. Alla har sina lokaler i 
bygdegården och alla är medlemmar i 
varandras föreningar, vilket gynnar alla 
eftersom föreningarna får bidrag efter hur 
många medlemmar de har. Ett bra system 
ända tills de en dag får ett besök från 
Hembygdsföreningarnas Riksförbund. Den 
oväntat uppdykande representanten sätter 
igång en serie av händelser som ingen hade 
kunnat förutse.  



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 
 
 

 
 

http://www.sfi.se/tillgangligbio
http://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 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. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.mtm.se/


 
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 2019 

 

Ett programblad från 
Region Västmanland 

i samarbete med 
Länskulturinstitutionerna, 
kommunerna, Riksteatern 

Västmanland,  
Synskadades Riksförbund och 

Unga Synskadade.  
  

 
 
 

 
 

Med reservation för eventuella ändringar  


