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SNABBÖVERSIKT 
 
Hösten 2017 

Datum Ort Genre Titel 

*10 sep Arboga Teater Romeo och Julia 

*15 sep Köping Teater Kalle Haglund med Ockulta 
föreställningar 

*16 sep  Virsbo Teater Solveigs Värmlandssalong 

16 sep Västerås Syntolkning Kulturnatten 

3 okt Arboga Teater Försvinnandet 

4 okt Västerås Konst Maria Friberg - Dreams and 
Goals 

*7 okt Norberg Teater I en sal på lasarettet 

14 okt Hallstahammar Teater Han ska bli min 

15 okt Västerås Opera Kärlekskriget 

*21 okt Sala Teater Livs levande 

21 nov Västerås Dans Ursäkta oss 

*3 dec Sala Teater Kärlekens outgrundliga vägar 

2 dec Västerås Teater Broarna i Madison County 

17 jan Västerås Kulturarv Vinnare och förlorare i svensk 
natur 

24 jan Västerås Konst Pierre Forssell - Formgivare 
och silversmed 

*Ett urval av program som inte syntolkas men som tack vare 
sin karaktär ändå kan vara till glädje för personer med 
synnedsättning. 

 

Utbudet av höstens program av syntolkade  
kulturevenemang är framtaget av arrangörer 
och länskulturinstitutioner 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! 



Film använder systemet Tillgänglig bio som innebär 
att syntolkningen sker med hjälp av en smart 
telefon.  
 
För besökarna innebär det ingen skillnad eftersom 
vi tack vare samarbete med ABF Västmanland har 
funktionärer på plats till nedanstående utvalda 
filmvisningar, som kan låna ut nödvändiga 
mottagare.  
 
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   Teater, Film och Musik 

Kulturnatten 
För första gången erbjuder arbetsgruppen för 
syntolkade utbud ett syntolkat spår under 
Kulturnatten i Västerås. 

 

18.30 Elektra folkets bio presenterar Sameblod 
med syntolkat spår samt visar hur tekniken 
fungerar. 

 

19.30 Västmanlands Teater presenterar ett 
smakprov av Under med Cirkus Cirkör, som 
även syntolkas. 

 

22.00 Västerås konserthus erbjuder 
föreställningen Dina grannar-Nils Berg 
cinemascope med syntolkning. 

 

 

Föreställningarna under Västerås Kulturnatt är 
gratis att delta på. 

 

 



Arboga      Teater 

Försvinnandet  

Ellen är frisk som en nötkärna, hon måste till 
och med visa legitimation när hon ber om 
pensionärsrabatt, tro det eller ej! Och minns 
gör hon jättebra - doften av hennes pappas 
rakvatten sitter fortfarande i näsborrarna. Ett 
familjedrama om vad som händer när 
Alzheimers sjukdom drabbar en i familjen och 
när tillvaron inte längre är som den en gång 
var. Pjäsen skildrar en kvinna med 
begynnande demens, sett ur hennes 
perspektiv. Som publik upplever vi samma 
gradvisa förvirring som huvudpersonen själv. 

 

 

Tisdag 3 oktober kl 19:00 
Plats: Medborgarhuset, Arboga 
Längd: 2 timmar och 30 minuter inkl paus 
Pris: 120 kr Rabatter finns  
Arrangör: Arboga teaterförening-en del av 
Riksteatern 
 
Anmälan senast tisdag den 28 sept till: 
SRF Ulf Nyström: 0589-130 64 

 
  
 



Västerås      Konst 

Maria Friberg - Dreams and Goals 

 

Maria Fribergs fotografier är estetiskt tilltalande 
och vackra. Ser vi lite mer ingående på dem 
upptäcker vi andra lager, en samverkan mellan 
det vackra och det som skaver. De handlar om 
vår kultur, samhället vi lever i, om våra liv. 
Människans ensamhet och det överflöd av 
saker vi omger oss av, är en återkommande 
tematik. 

 

 

 

 

 

Onsdag 4 oktober kl 18:00  
Samling: Karlsgatan 2, Västerås 
Programmets längd: ca 60 min 
Pris: 40 kr 
Arrangör: Västerås Konstmuseum 
 
Anmälan senast 4 okt till: 
Turla Söderholm  073-6460661 
 
 

 
 
 



Hallstahammar     Teater 

Han ska bli min    
Stella är en arbetslös skådespelerska, väldigt 
arbetslös... Under en provspelning träffar hon 
Viktor,en höjdare inom reklamfilm och de delar 
en taxi hem.Viktor följer Stella upp på en kopp 
thé och då får Stella en idé. Hon ska kidnappa 
Viktor och behålla honom ända tills han ger 
henne ett jobb. Så börjar en fullständigt galen 
gisslankomedi där alla medel är tillåtna! 

Den folkkäre Johannes Brost i full frihet mot 
strålande roliga Sanna Ekman i en läcker 
komedi! 

 

 

Lördag 14 oktober kl 16:00 
Plats: Sagabiografen, Hallstahammar 
Längd: 2 timmar inkl paus 
Pris: 200 kr. Rabatter finns 
Arrangör: Hallstahammars teaterförening -en 
del av Riksteatern 
 
Anmälan senast tisdag den 10 oktober till: 
SRF Turla Söderholm 073-6460661 
Tommy Pihl 070-760 08 71 
mailadress: tommy.pihl@tele2.se 

 
 

mailto:tommy.pihl@tele2.se


Västerås       OPERA 

Kärlekskriget   

 En opera av Paula af Malmborg Ward och 
Mathias Clason baserad på Ebba Witt 
Brattströms roman Århundradets kärlekskrig. 

Med Västerås Sinfonietta. I samarbete med 
Vattnäs Konsertlada och i  regi av Niklas 
Hjulström. Medverkar gör Lars Arvidson, 
Amelia Jakobsson, Pers Anna Larsson. 
Teaterbussar från länets kommuner går till 
teatern till denna föreställning. 

 

 

 

Söndag 15 oktober kl 16:00 
Plats: Västmanlands Teater 
Längd: 2 timmar och 30 minuter inkl paus 
Pris: 300 kr Rabatter finns 
Arrangör: Västmanlands Teater i 
samarbete med Västmanlandsmusiken 
 
Anmälan senast tisdag den 10 oktober till: 
SRF Turla Söderholm 073-6460661 
Tommy Pihl 070-760 08 71 
mailadress: tommy.pihl@tele2.se 

 
  

 

mailto:tommy.pihl@tele2.se


Västerås       Dans 

Ursäkta oss  

 Vad händer när människor från hela världen 
samlas och ska lära sig det osystematiska, 
prepositionsfyllda, sje-ljudsälskande språket 
svenska? I Dansnät Sveriges senaste 
samproduktion möter vi koreografen Khamlane 
Halsackda och får ta del av hans tankar om 
språkförbistring, misskommunikation och 
språkliga begränsningar. 

Ursäkta oss är en skruvad och humoristisk 
dansperformace som tvingar dig att möta dina 
egna föreställningar om identitet, samhörighet 
och integration. 

 

Tisdag 21 november kl  
Plats: Västerås konserthus 
Längd: 1 timme  
Pris: 165 kr. Rabatter finns. 
Arrangör: Västmanlandsmusiken i 
samarbete med Dansnät Sverige 
 
Anmälan senast 14 november till:  
Turla Söderholm  073-6460661 
Tommy Pihl 070-760 08 71  
mailadress: tommy.pihl@tele2.se 

 
  

 

mailto:tommy.pihl@tele2.se


Västerås      Teater 

Broarna i Madison County 

Francesca har sett fram emot en vecka för sig 
själv. Familjen hinner bara lämna gården så 
kommer Robert körandes upp på hennes 
gårdsplan för att fråga efter vägen. Mötet 
mellan Francesca och Robert blir den starkaste 
av kärlekshistorier. Mitt i passionen och 
kärleken behöver de allra svåraste besluten 
fattas.  

Broarna i Madison County är en roman av 
författaren Robert James Waller som 
filmatiserats och spelats som musikal på 
Broadway. Nu görs den för första gången i 
världen som teaterpjäs. 

 

Lördag 2 december kl 18:00  
Plats: Västmanlands Teater 
Programmets längd: 2 tim inkl. paus 
Pris: 250 kr. Rabatter finns 
Arrangör: Västmanlands Teater 

 
Anmälan senast tisdag 28 november till: 
Turla Söderholm  073-6460661 
Tommy Pihl 070-760 08 71  
mailadress: tommy.pihl@tele2.se 

  
 

mailto:tommy.pihl@tele2.se


Västerås      Kulturarv 

Vinnare och förlorare i svensk natur 
En fotoutställning producerad i samverkan 
mellan föreningen Naturfotograferna och 
Naturhistoriska riksmuseet. 

Vår djurvärld förändras hela tiden. Några 
vinner, andra förlorar. Ibland beror det på oss, 
ibland på faktorer som vi inte råder över eller 
ens känner till. Mäktiga havsörnsvingar har 
blivit en vanlig syn på himlen. Men luften fylls 
inte längre av lärksång. Allt fler gäss sprider sin 
spillning på stränderna. Allt färre starar kilar 
omkring i gräset. Vargen är tillbaka i våra 
skogar. Förutom älg kan den i dag jaga vildsvin 
och dovhjort som ökat explosionsartat.  

Följ med in i denna vackra fotoutställning som 
tar upp ett ämne som berör oss alla.  

 

Onsdag 17 januari kl 18:00  
Samling: Karlsgatan 2 Västerås 
Programmets längd: 60 min 
Pris: 40 kr 
Arrangör: Västmanlands läns museum  
Anmälan senast 17 jan till: 
Lena Engström Englin 021-39 32 69 
mail:lena.engstrom@regionvastmanland.se 



Västerås     Konst 

Pierre Forssell – Formgivare och 
silversmed  

Pierre Forsell blev anställd på Skultuna 
Messingsbruk 1955 som formgivare av kokkärl. 
Forssell blev snart mycket förtjust i mässingen 
och började designa föremål i den vackra 
metallen. Han var anställd vid bruket fram till 
1986. Forssell designade även föremål till ett 
flertal kyrkorum. Ett av dessa är Livscykeln 
som Forssell formgav 1983 till Korsets kapell, 
Hovdestalund. 

 

 

 

 

 

Onsdag 24 januari kl 18:00 
Plats: Karlsgatan 2, Västerås 
Längd: 60 minuter  
Pris: 40 kr  
Arrangör: Västerås Konstmuseum 
 
Anmälan senast 24 januari till: 
Turla Söderholm  073-6460661 
 



*Ett urval av program som inte syntolkas men 
som tack vare sin karaktär ändå kan vara till 
glädje för personer med synnedsättning. 

 

Romeo och Julia   1 2 3 Schtunk 

Söndag 10 september kl. 15 Medborgarhuset, Arboga 

Biljetter: Arboga stadsbibliotek 0589-87300 

 

Kalle Haglund med ockulta föreställningar   

     Kalle Haglund 

Fredag 15 september kl. 19 Hagateatern Köping 

Biljetter: Köpings Turistbyrå 0221-256 55 

 

Solveigs Värmlandssalong  Teater Dos 

Lördag 16 september kl. 16 Folkets hus, Virsbo  

Biljetter: Surahammars bibliotek 0220-390 90 eller 
ICA Virsbo 0223-349 15 

 

I en sal på lasarettet Tomas Andersson och 
Ellinor Lindgren 

Lördag 7 oktober kl. 19, Teaterbiografen, Norberg 

Biljetter: Norbergs bibliotek 0223-291 40 

 

Livs levande    Västanå teater 

Lördag 21 oktober kl. 17, Blå salen, Sala  

Biljetter: Lena Eriksson 073-673 31 37 
 



Kärlekens outgrundliga vägar Maria Arnadottir 

Söndag 3 december kl. 18 Kilbolokalen, Sala  

Biljetter: bokning@kilbolokalen.se 0224-701 76 
 

 

 
 
Övriga möjligheter att ta del av film 
Genom Svenska Filminstitutets projekt 
Tillgänglig bio skapas möjlighet att få 
syntolkning (och uppläst text) på utvalda titlar. 
 
På alla visningar med dessa filmer kan 
besökarna själva ta del av syntolkning via sin 
egen smartphone genom någon av 
applikationerna  som finns i systemet 
”Tillgänglig bio”. 
 
För mer info om tjänsten och aktuella titlar:  
www.sfi.se/tillgangligbio 
 
 

mailto:bokning@kilbolokalen.se
http://www.sfi.se/tillgangligbio


 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

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 2017 
 

Ett programblad från 
Region Västmanland 

i samarbete med 
Länskulturinstitutionerna, 

Synskadades Riksförbund och 
Unga Synskadade samt 

Riksteatern Västmanland  
och ABF Västmanland 

  
 
 
 

 
 

Med reservation för eventuella ändringar  


