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SNABBÖVERSIKT 
 
Våren 2019 

Datum Ort Genre Titel 

23 januari Västerås Kulturarv Ateljé Wijgård 100 år 

30 januari Västerås Konst Sigrid Sandström 

*12 februari Fagersta Teater Jag tog vägen bort 
från kartan 

*17 februari Kungsör Teater En Frid(a) för själen 

20 februari Västerås Konst 19-19 

7 mars Västerås Arkiv Strövtåg bland 
stadsarkivets 
samlingar 

*8 mars Arboga Teater Drottningsylt 

*9 mars Sala Teater Selmas samlade 
vrede 

*12 mars Surahammar Teater Nationalparken 

16 mars Hallstahammar Teater Sällskapsrummet 

17 mars Arboga Teater Sällskapsrummet 

20 mars Västerås Konst Arne Högsander 

24 mars Västerås Teater En världsomsegling 
under havet 

27 mars Västerås Kulturarv Arkivfilmer på 
länsmuseet 

5 april Västerås Teater Florrie 

*11 april Köping Teater Näktergalarna 

24 april Västerås Konst Guerrilla Girls 

15 maj Västerås Kulturarv Människor och 
motorer 

*program som fungerar bra utan syntolkning. 
 

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



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. 

 

 

 

 

 

 



Västerås      Kulturarv 

Ateljé Wijgård 100 år  

 För 100 år sedan, år 1918, öppnade 
porträttfotografen Emil Wijgård en egen ateljé i 
Västerås. Den drev han fram till sin pension 
1950. Verksamheten togs sedan över av sonen 
Kjell Wijgård, som fortsatte fram till 1980. En 
fantastisk bildsamling finns kvar, med porträtt 
och fotografier av allt från de egna barnen, 
nygifta och konfirmander, bönder och stadsbor. 
I fotosamlingen hittar man dokumentation av 
såväl staden Västerås som den omgivande 
landsbygden i förändring. 

 

 

 
 

Onsdag 23 januari kl 18:00 
Plats: Västmanlands läns museum  
Längd: 60 minuter  
Pris: 40 kr 
Arrangör: Västmanlands läns museum 
Syntolk: Lena Engström Englin 
 
Ingen anmälan behövs. 

 
  

 



Västerås    Konst/Bildkonst 

Sigrid Sandström  Västerås Konstmuseum 

För Sigrid Sandström är måleriet ett 
utforskande i färg. Genom tekniker som tryck, 
måleri och tejpning, bygger hon upp sina 
målningar till komplexa rymder – experiment 
som växer fram i en växelverkan mellan slump 
och kontroll. 
 

 

 

 

 

 

 

Onsdag 30 januari kl 18:00  
Plats: Västerås Konstmuseum 
Samling: Karlsgatan 2, receptionen 
Längd: 45-60 minuter 
Pris: 40 kr 
Arrangör: Västerås Konstmuseum 
Syntolk: Karin Levander 
 
Ingen anmälan behövs. 
 

  
 



Västerås     Konst/bildkonst 

19-19   Västerås Konstmuseum 

 En konsthistoria från 1919 till 2019. Under 
2019 fyller Västerås konstmuseums samling 
100 år. Det firar vi med utställningen 19-19, där 
vi belyser det senaste århundradets konst och 
historiska utveckling. I utställningen 19-19, 
visar vi ett urval av konst från vår samling som 
skapats mellan 1919 och 2019, men också 
med ambitionen att ge en bild av samtiden 
kring konsten. 

 

 

 

 

Onsdag 20 februari kl 18:00  
Plats: Västerås Konstmuseum 
Samling: Karlsgatan 2, receptionen 
Längd: 45-60 minuter 
Pris: 40 kr 
Arrangör: Västerås Konstmuseum 
Syntolk: Karin Levander 
 
Ingen anmälan behövs. 
 

  
 



Västerås      Arkiv 

Strövtåg bland stadsarkivets samlingar  

Hos Västerås stadsarkiv förvaras dokument 
från sex sekler och drygt 200 000 bilder, kom 
och ta del av ett axplock av detta! 

 

 

 

 

 

 
 

Torsdag 7 mars kl 18:00 
Plats: Stadsarkivets magasin 
Samlingsplats: 17:50 inne i stadshusentrén 
Längd: 75 minuter 
Pris: Fri entré!  
Arrangör: Västerås stadsarkiv 
Syntolk: Camilla Hjelm 
Anmälan senast måndag 4 mars till 
Camilla Hjelm, 021-39 19 90, 
camilla.hjelm@vasteras.se 
Övrig info: Max antal deltagare 12 st (inkl 
ledsagare). Arkivlokalerna har ej 
hörselslinga. Trösklar finns. 
  
 

mailto:camilla.hjelm@vasteras.se


Hallstahammar     Teater 

Sällskapsrummet   Riksteatern 

I sällskapsrummet på ett vårdhem börjar den 
sista dagen i 97-åriga Sigrid Dunckers liv. Hon 
lämnar dock inte jordelivet obemärkt. I 
sällskapsrummet pågår en infekterad 
maktkamp med mordiska impulser mellan 
brukarna. En av de gamla planerar ett 
rymningsförsök och barnbarnet till en tredje 
försöker förgäves hitta sin farfar som är 
försvunnen. Vid kaffet utbryter ett upplopp. En 
dråplig och tankeväckande svart komedi om 
hur vi hanterar, eller inte förmår hantera, att vi 
blir äldre. 

 

Lördag 16 mars kl 19:00  
Plats: Sagabiografen, Hallstahammar 
Samlingsplats: Foajén 
Längd: 90 minuter 
Pris: 250 kr, scenpass 200 kr 
Arrangör: Hallstahammars teaterförening - 
en del av Riksteatern 
Syntolk: Mirjam Hector 
Anmälan senast torsdag 7 mars till  
Turla Söderholm 073-64600661 
Tommy Pihl 070-7600871 
  
 
 



Arboga      Teater 

Sällskapsrummet   Riksteatern 

 I sällskapsrummet på ett vårdhem börjar den 
sista dagen i 97-åriga Sigrid Dunckers liv. Hon 
lämnar dock inte jordelivet obemärkt. I 
sällskapsrummet pågår en infekterad 
maktkamp med mordiska impulser mellan 
brukarna. En av de gamla planerar ett 
rymningsförsök och barnbarnet till en tredje 
försöker förgäves hitta sin farfar som är 
försvunnen. Vid kaffet utbryter ett upplopp. En 
dråplig och tankeväckande svart komedi om 
hur vi hanterar, eller inte förmår hantera, att vi 
blir äldre 

 

 
 

Söndag 17 mars kl 19:00 
Plats: Medborgarhuset, Arboga 
Samlingsplats: Foajén 
Längd: 90 minuter 
Pris: 250 kr, scenpass 200 kr 
Arrangör: Arboga teaterförening 
Syntolk: Mirjam Hector 
Anmälan senast 7 mars till Ulf Nyström 
0589-13064 

 
  
 



Västerås      Konst 

Arne Högsander Västerås Konstmuseum   
Konstnären, mask- och dockmakaren Arne 
Högsander är en av den svenska 
scenkonstens stora namn. Från 1960 fram till 
runt 2000 skapade Högsander marionetter, 
masker och scenografi till film, tv, opera, dans 
och inte minst marionetteater. Västerås 
konstmuseum visar ett urval av Högsanders 
långa produktion, med marionetter, dockor och 
masker från bl a Spöksonaten, Kung Oidipus 
och Den stora djurparken.  

 

 

 
 

Onsdag 20 mars kl 18:00 
Plats: Västerås konstmuseum 
Samling: Karlsgatan 2, receptionen 
Längd: 45-60 minuter 
Pris: 40 kr 
Arrangör: Västerås konstmuseum 
Syntolk: Karin Levander 
 
Ingen anmälan behövs. 
 
 
 

 



Västerås Teater 

En världsomsegling under havet  
Västmanlands Teater 

När professor Arronax, butlern Conseil och 
valharpuneraren Ned Lang kastas överbord 
räddas de ur vattnet av den gåtfulla Kapten 
Nemo, och tillfångatas på undervattensbåten 
Nautilus. Ubåten tar dem med på en 
äventyrsresa där de utmanas både i mötet med 
varandra och med mysterierna under ytan. Den 
vidunderliga resan under världshaven tvingar 
dem att fundera över vilket ansvar vi alla har 
för att jorden ska överleva. Ev. teaterbuss ska 
mailas till buss@vastmanlandsteater.se  

 

Söndag 24 mars kl 15:00  
Plats: Västmanlands Teater, stora scen 
Samlingsplats: Foajén 
Programmets längd: 2 timmar med paus 

Pris: 250 kr, Barn (7-17 år) 100 kr, 
Ungdom (under 26 år)/student 125 kr, 
pensionär 200 kr, scenpass 200 kr 
Arrangör: Västmanlands Teater 
Syntolk: Roxana Shikhagaie Jaff 
Anmälan senast 14 mars till  
Turla Söderholm 073-6460661 
Tommy Pihl 070-7600871 

 
 

mailto:buss@vastmanlandsteater.se


Västerås      Kulturarv 

Arkivfilmer  Västmanlands läns museum 
Syntolkning av några av länsmuseets 
arkivfilmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag 27 mars kl 18:00 
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      Teater 

Florrie   Västmanlands Teater 

I den varma sommarkvällen sitter Florrie 
Hamilton, den sista kvarvarande av systrarna 
på Högfors och väntar på författarinnan och 
kvinnosakskämpen Emilia Fogelklou. 
Fogelklou ska hyra på herrgården men när det 
knackar på dörren är det inte Emilia utan Harry 
Pettersson, arbetarrörelsens starke man på 
bruket. Han har en viktig fråga att ställa, till 
både Florrie och Emilia. 

Föreställningen Florrie utspelar sig i hjärtat av 
Västmanland. Här sker ett fiktivt och dramatiskt 
möte mellan två starka människor, där frågan 
om vad som egentligen är viktigt i livet ställs på 
sin spets.  

 

Fredag 5 april kl 18:00 
Plats: Västmanlands Teater 
Samlingsplats: Foajén  
Längd: 60 minuter. 
Pris: 200 kr, Ungdom(under 26 år)/student 
100kr, pensionär 160 kr, scenpass 160 kr 
Arrangör: Västmanlands Teater 
Syntolk: Eva Anderberg 
Anmälan senast 28 mars till: 
Turla Söderholm 073-6460661 
Tommy Pihl 070-7600871 

 



Västerås      Konst 

Guerrilla girls  Västerås Konstmuseum 

I över 30 år har den feministiska 
aktivistgruppen Guerrilla Girls framgångsrikt 
kritiserat konstinstitutioner världen över. När 
gruppen 1985 slog igenom med guerrilla-
affischering på gatorna i New York kunde få 
ana att de 2018 fortfarande skulle vara högst 
aktuella och verksamma i sitt arbete, men nu 
världen över.  

 

 

 

 

 

Onsdag 24 april kl 18:00 
Plats: Västerås Konstmuseum 
Samlingsplats: Karlsgatan 2, receptionen 
Längd: 45-60 minuter 
Pris: 40 kr 
Arrangör: Västerås Konstmuseum 
Syntolk: Karin Levander 
 
Ingen föranmälan krävs 

 
 

 



Västerås      Kulturarv 

Människor och motorer Västmanlands läns 
museum  

 Med början år 1911 byggde Asea 
Mimerverkstaden i Västerås, en stor modern 
och rationell fabriksbyggnad för tillverkning av 
små och medelstora elektriska motorer. Asea 
byggde också bostäder med lägenheter i flera 
kvarter på Östermalm åt det växande 
företagets arbetare. Utställningen berättar om 
hur Mimerverkstaden kom till, och ger glimtar 
av arbetet på fabriken, av livet som Asea-
anställd och om livet på Östermalm. 

 

 

 
 

Onsdag 15 maj kl 18:00 
Plats: Västmanlands läns museum 
Samlingsplats: Karlsgatan 2, receptionen 
Längd: 60 minuter  
Pris: 40 kr 
Arrangör: Västmanlands läns museum 
Syntolk: Lena Engström Englin 
 
Ingen anmälan behövs. 

 
  



*Program som fungerar bra utan syntolkning. 

 
Jag tog vägen bort från kartan/Sara Lind och 
Krister Jonsson 
Tisdag 12 februari kl 18.15, Sveasalongen, Fagersta 
Biljetter: Fagersta bibliotek 0223-442 40 eller 
tickster.se 
 
En Frid(a) för själen/Anna Bromee 
Söndag 17 februari kl 17, Thor Modéen teatern, 
Kungsör 
Biljetter: www.koping.riksteatern.se  
 
Drottningsylt /Josefin Johansson och Robert Noack 
Fredag 8 mars kl 19, Medborgarhuset, Arboga 
Biljetter: www.arboga.riksteatern.se  
 
Selmas samlade vrede/Görel Crona och Duo 
Cantilena 
Lördag 9 mars kl 17, Blå salen, Sala 
Biljetter: www.sala.riksteatern.se  
 
Nationalparken/Riksteatern 
Tisdag 12 mars kl 19, Folkets hus, Surahammar 
Biljetter: www.surahammar.riksteatern.se  
 
Näktergalarna/Divine the opera trio 
Torsdag 11 april, kl 19, Köping 
Biljetter: www.koping.riksteatern.se  
 

 

http://www.koping.riksteatern.se/
http://www.arboga.riksteatern.se/
http://www.sala.riksteatern.se/
http://www.surahammar.riksteatern.se/
http://www.koping.riksteatern.se/


 
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 

 



 
 

 
Våren 2019 

 

Ett programblad från 
Region Västmanland 

i samarbete med 
Länskulturinstitutionerna, 
kommunerna, Riksteatern 

Västmanland,  
ABF Västmanland 

Synskadades Riksförbund och 
Unga Synskadade.  

  
 
 
 

 
 

Med reservation för eventuella ändringar  


