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Hösten 2018 
 



SNABBÖVERSIKT 
 
Hösten 2018 

Datum Ort Genre Titel 

24 augusti Västerås Film, mat 
musik 

Operakväll 
Maria by Callas: In 
her own worlds 

29 augusti Västerås Stadsvandring Syntolkad Konst & 
kulturhistorisk 
vandring i centrala 
Västerås 

3 september Västerås Film Godheten 

15 september Västerås Film Mot solnedgången 

22 september Västerås Film Unga Astrid 

*16 september Surahammar Teater En Frid(a) för själen 

*22 september Sala Teater I en sal på lasarettet 

*23 september Hallstahammar Teater Drottningsylt 

*23 september Skinnskatteberg Teater I en sal på lasarettet 

26 september Västerås Konst Ur aska 

29 september Västerås Teater Romeo och Julia 

*15 oktober Fagersta Teater Fogelstad 

20 oktober Västerås Film Mamma Mia! Here we 
go again 

31 oktober Arboga Teater Lögnen 

1 november Hallstahammar Teater Lögnen 

7 november Västerås Kulturarv Hela världen brinner 

18 november Västerås Teater Den stora branden 

*21 november Skultuna Teater Drottningsylt 

5 december Västerås Konst Västerås stads 
stipendier 2017-2018 

23 januari Västerås Kulturarv Ateljé Wijgård 100 år 

*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! 
Film använder systemet Tillgänglig bio som innebär 
att syntolkningen sker med hjälp av en smart 
telefon.  
 
För besökarna innebär det ingen skillnad eftersom 
det finns funktionärer på plats till nedanstående 
utvalda filmvisningar.  
 
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. 

 



 

Fredag 24 augusti kl 18:00 
Plats: Elektra Folkets Bio, Västerås 
Längd: 18.00 – 22.00 
Pris: 275 kr inkl. film, mat och musik (men inte 
dryck), med serie-/kvartals-/fribijett 200 kr 
Möjlighet att köpa bl a grekisk retsina i baren. 
OBS! Syntolkning via app – medtag egen 
smartphone! Kom i god tid om du behöver 
hjälp – personal på plats 1 timme innan. 

Arrangör: Elektra Folkets Bio 
Anmälan senast onsdag 22 augusti till 
bokning@elektrabio.se el 021 12 30 60 
 

Västerås    Film, mat och musik 

Operakväll med grekisk touch och premiär 
för Maria by Callas: In Her Own Words  

40 år efter hennes död kommer historien om 
en av världens mest berömda operasångare, 
Maria Callas, berättad med hennes egna ord. 
Tom Volfs nya film innehåller unika bilder och i 
vi får även möta välkända personer som 
Marilyn Monroe, Yves Saint-Laurent, J.F. 
Kennedy, Winston Churchill, Grace Kelly m fl.  

Efter filmpremiären fortsätter vi i med grekiska 
grillspett i restaurangen (den som vill sitter ute) 
och lyssnar på operatenoren Freddy Amigo. 

 

mailto:bokning@elektrabio.se


 

Onsdag 29 augusti kl 18:00  
Samling: Karlsgatan 2 
Längd: 60 minuter 
Pris: 40 kr 
Arrangör: Västmanlands läns museum och 
Västerås Konstmuseum 
 
Ingen anmälan behövs. 
 

  
 
 

Västerås     Stadsvandring 

Syntolkad Konst & kulturhistorisk vandring 
i centrala Västerås  

 Syntolkad Konst & kulturhistorisk vandring i 
centrala Västerås. 

Västerås konstmuseum och Västmanlands 
läns museum gör en gemensam promenad i 
Västerås.  

Lena Engström Englin och Karin Levander 
guidar och berättar om miljöerna, arkitekturen 
och konsten.  

 

 

 



 

Måndag 3 september kl 18:00 
Plats: Elektra bio, Västerås 
Längd: 18.00-21-30 
Pris: Fri entré! Folkets Bio står för 
kostnaden 
Manuell syntolkning 
Arrangör: Elektra Folkets Bio 
Anmälan senast torsdag 30 augusti till 
bokning@elektrabio.se  el.021 12 30 60 

 
  
 

Västerås      Film 

Godheten (film och samtal) 

 ”GODHETEN” tar tempen på ”tidens anda” av 
girighet, egoism, dyrkan av Mammon, 
överklassens återkomst, bonusar, 
riskkapitalister och privatiseringar av det 
allmänna, framväxten av ett nytt klassamhälle 
med tilltagande ojämlikhet, utslagning och 
ökande våld. Kort sagt: en film om förlusten av 
det gemensamma. Efter filmen blir det samtal 
med Daniel Suhonen, debattör, författare och 
chef fackliga idéinstitutet Katalys. 

 

 

 

mailto:bokning@elektrabio.se


 

Lördag 15 september kl 17:00  
Plats: Elektra bio, Västerås 
Längd: 101 minuter 
Pris: Fri entré! 
Arrangör: Elektra Folkets Bio 
OBS! Syntolkning via app – medtag egen 
smartphone! Kom i god tid om du behöver 
hjälp – personal på plats 1 timme innan. 
Anmälan senast torsdag 13 september till 
bokning@elektrabio.se el. 021-12 30 60 
  
 
 

Västerås      Film 

Mot solnedgången 

Misako skriver filmtolkningar för synskadade. 
Med en blick som ständigt iakttar sin omgivning 
ser hon nyanser som ingen annan. På en 
filmvisning träffar hon fotografen Masaya, vars 
syn håller på att bli sämre och sämre. 
Tillsammans lär de sig se världen genom nya 
ögon. Cannes-prisade regissören Naomi 
Kawase, som bland annat låg bakom hyllade 
Under Körsbärsträden, visar återigen att hon är 
en mästare på att skapa stora berättelser med 
små medel. 

 

mailto:bokning@elektrabio.se


 

Torsdag 22 september kl 16:00 
Plats: Elektra bio, Västerås 
Längd: 123 minuter 
Pris: 115/100 kr 
Arrangör: Elektra bio 
Biljett: www.elektrabio.se  

OBS! Syntolkning via app – medtag egen 
smartphone! Kom i god tid om du behöver 
hjälp – personal på plats 1 timme innan. 

 
  
 

Västerås      Film 

Unga Astrid 

 När Astrid Lindgren var väldigt ung hände 
något som påverkade henne fundamentalt, en 
kombination av mirakel och missöde som kom 
att forma hela hennes liv. Det var en händelse 
som gjorde henne till en av de mest 
nyskapande kvinnorna i vår tid och den 
sagoberättare en hel värld kom att älska. Den 
här berättelsen är en fri tolkning om när en ung 
Astrid, trots tidens förväntningar och religiösa 
påbud, bestämde sig för att bryta mot 
samhällets normer och följa sitt hjärta. 

 

 

http://www.elektrabio.se/


 

Onsdag 26 september kl 18:00 
Plats: Västerås konstmuseum 
Längd: 60 minuter 
Pris: 40 kr 
Arrangör: Västerås konstmuseum 
 
Ingen anmälan behövs. 
 
 
 

 

Västerås      Konst 

Ur aska    
En utställning om identitet, historia, flykt, kamp, 
landskap, natur, vetenskap, miljö, återhämtning 
och framtid. 

Sommaren 2014 inträffade Sveriges största 
skogsbrand i modern tid i Västmanland, något 
som påverkade många både i brand- och 
närområdet, i Sverige och som 
uppmärksammades internationellt. 

Hösten 2018 visar Västerås konstmuseum en 
utställning med verk som på olika sätt relaterar 
till den stora skogsbranden i Västmanland. 

Medverkande konstnärer är bosatta eller 
verksamma i Västmanlands län. 

 



 

Lördag 29 september kl 18:00  
Plats: Västmanlands Teater, stora scen 
Programmets längd: 2 timmar med paus 

Pris: 200 kr, Barn(10 till 17 år) 80 kr, 
Ungdom (under 26 år)/student 100 kr, 
pensionär 160 kr, scenpass 160 kr 
Ledsagare har gratis inträde på samtliga 
föreställningar på Västmanlands teater.    

Arrangör: Västmanlands Teater 
Anmälan senast 19 september till: 
Turla Söderholm  073-6460661 
Tommy Pihl 070-7600871 
turla.soderholm@tele2.se 
Bussresa:http://vastmanlandsteater.se/teaterbussar/ 
 
 
 

Västerås Teater 

Romeo och Julia  Västmanlands Teater 

En av våra mest älskade pjäser är fortfarande 
lika aktuell. Han förväntas slåss och dominera 
och hon förväntas underkasta sig. Romeo och 
Julia möts i sin längtan bort från en våldsam 
värld. Tillsammans tar de kampen för 
förändring och vägrar ge upp hoppet om ett 
annat liv. Men finns det en väg ut?  

Gratis bussresa kan beställas. 

mailto:turla.soderholm@tele2.se
http://vastmanlandsteater.se/teaterbussar/


 

Lördag 20 oktober kl 16:00 
Plats: Elektra Folkets Bio, Västerås 
Längd: 125 minuter 
Pris: 115/100 kr 
Arrangör: Elektra Folkets Bio 
Manuell syntolkning 
 
Anmälan senast torsdag 17 oktober till 
bokning@elektrabio.se el. 021 12 30 60 
 
 
 
 

Västerås      Film 

Mamma Mia! Here we go again 
Tio år efter Mamma Mia! The Movie återvänder 
vi till den grekiska pärlan Kalokairi i en ny 
musikalfilm med nya låtar baserade på ABBAs 
låtskatt. Mamma Mia! Here We Go Again tar 
oss tillbaka till det förflutna för att berätta 
historien om hur allt blev som det blev. Nya 
stjärnskottet Lily James axlar huvudrollen som 
unga Donna. 

 

 

 

 

mailto:bokning@elektrabio.se


 

Onsdag 31 oktober kl 19:00 
Plats: Medborgarhuset  
Längd: 2 timmar och 30 minuter, inkl paus. 
Pris: 250 kr, Medlem (scenpass) 200 kr 
Arrangör: Arboga teaterförening - en del av 
Riksteatern 
 
Anmälan senast 25 oktober till: 
SRF Ulf Nyström: 0589-130 64 

 
 
 

Arboga      Teater 

Lögnen     Riksteatern 

En komedi om otrohet i goda vänners lag. 

Paul och Alice har bjudit in sina vänner Michel 
och Laurence på middag. Strax innan gästerna 
ska anlända berättar Alice för Paul att hon av 
en slump sett Michel kyssa en annan kvinna på 
stan. Hon står nu inför ett dilemma: Ska hon 
berätta för sin vän Laurence vad hon sett? 
Hennes man Paul försöker övertyga henne om 
att inte avslöja något. 

Gör Paul det för att stå upp för sin vän Michel? 
Eller har han själv något att dölja? Eller är det 
Alice som har en dold agenda? 

 



 

Torsdag 1 november kl 19:00 
Plats: Sagabiografen  
Längd: 2 timmar och 30 minuter, inkl paus. 
Pris: Ordinarie pris 200 kr, medlem 
(scenpass) 150 kr, Ungdom upp till 25 år 
60 kr. 
Arrangör: Hallstahammars teaterförening – 
en del av Riksteatern. 
Anmälan senast 25 oktober till: 
Turla Söderholm  073-6460661 
Tommy Pihl 070-7600871 
turla.soderholm@tele2.se 
 

 

Hallstahammar      Teater 

Lögnen     Riksteatern 

En komedi om otrohet i goda vänners lag. 

Paul och Alice har bjudit in sina vänner Michel 
och Laurence på middag. Strax innan gästerna 
ska anlända berättar Alice för Paul att hon av 
en slump sett Michel kyssa en annan kvinna på 
stan. Hon står nu inför ett dilemma: Ska hon 
berätta för sin vän Laurence vad hon sett? 
Hennes man Paul försöker övertyga henne om 
att inte avslöja något. 

Gör Paul det för att stå upp för sin vän Michel? 
Eller har han själv något att dölja? Eller är det 
Alice som har en dold agenda? 

mailto:turla.soderholm@tele2.se


 

Onsdag 7 november kl 18:00 
Plats: Västmanlands läns museum  
Längd: 60 minuter  
Pris: 40 kr 
Arrangör: Västmanlands läns museum 
 
Ingen anmälan behövs. 

 
  

 

Västerås      Utställning 

Hela världen brinner  

 Samma dag som andra världskriget bryter ut 
1939 börjar Astrid Lindgren skriva dagbok. 
Under hela andra världskriget skriver hon om 
vardagen i Stockholm och om en värld i krig. 
Texten är laddad med stor sorg och förfäran. 
Utställningen bygger på krigsdagböckerna, 
men uppmärksammar även vår tids stora 
frågor: Är människan av naturen ond eller god? 
Kommer världen någonsin att sluta brinna? 
Vad kan en enskild människa göra? I 
utställningen möter du även andra människors 
berättelser. De offer för terror och galenskap 
som flytt till Sverige för decennier sen, och de 
som anlänt nyligen. I utställningens sista del är 
du själv välkommen att bidra med dina tankar 
kring världens tillstånd i dag och i framtiden. 



 

Söndag 18 november kl 16:00  
Plats: Västmanlands Teater, stora scen 
Programmets längd: 2 timmar 30 minuter 

Pris: Synskadades Vänner i Västmanland 
sponsrar biljetterna till den syntolkade 
föreställningen. Anmäl dig så snart som 
möjligt. Ledsagare har gratis inträde på 
samtliga föreställningar på Västmanlands 
teater.    

Arrangör: Västmanlands Teater 
Anmälan senast 8 november till: 
Turla Söderholm  073-6460661 
Tommy Pihl 070-7600871 
turla.soderholm@tele2.se 
 
  

Västerås Teater 

Den stora branden Västmanlands Teater 

Just den dagen i slutet av juli vet ännu ingen 
om att den där lilla gnistan är början på en av 
vår tids största brandkatastrofer. Den stora 
branden är fiktion men baseras på verkliga 
händelser och berättelser. Synskadades 
Vänner i Västmanland sponsrar biljetterna till 
den syntolkade föreställningen av Den stora 
branden. Föreställningen den 18/11 är därför 
gratis för synskadade men biljettbokning och 
ev. bussbokning måste ske (fri bussresa). 

mailto:turla.soderholm@tele2.se


 

Onsdag 5 december kl 18:00 
Plats: Västerås konstmuseum 
Längd: 60 minuter 
Pris: 40 kr 
Arrangör: Västerås konstmuseum 
 
Ingen anmälan behövs. 

 
  

 
 

Västerås      Konst 

Västerås stads kulturstipendiater 2017-2018
Västerås stads kulturstipendier i bild delas ut 
varje år. I utställningen visas två årgångar av 
stipendiater. 2017 års stipendiater är Johanna 
Ehde, Frida Lundén och Jakob Ojanen. 2018 
års stipendiater är, Björn Camenius och Lisa 
Juntunen Roos.  

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 
  

 

Västerås      Utställning 

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. 

 

 

 



 

*Program som fungerar bra utan syntolkning. 

En Frid(a) för själen    Anna Bromee 

16 september kl 16, Folkets hus, Virsbo 

Biljetter: Surahammars bibliotek 0220-390 90 

 

Drottningsylt Josefin Johansson och Robert Noack 

23 september kl 16, Kulturhuset, Hallstahammar 

Biljetter: tickster.se eller 

Hallstahammars bibliotek 0220-241 10 

21 november kl 14, Vallonen, Skultuna 

Biljetter: pia.willen@skultuna.se 

 

I en sal på lasarettet   Thomas Andersson 
och Ellenor Lindgren 

22 september kl 17, Blå salen, Sala 

Biljetter: Lena Eriksson 073-673 31 37 

23 september kl 15, Baggbro skola 

Biljetter: Skinnskattebergs bibliotek 0222-51 56 00 

 

Fogelstad Anna-Lena Hemström 

15 oktober kl 18.30, Svesalongen, Fagersta 

Biljetter: tickster.se eller  

Fagersta bibliotek 0223-442 40 

 
 

 



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 2018 

 

Ett programblad från 
Region Västmanland 

i samarbete med 
Länskulturinstitutionerna, 
kommunerna, Riksteatern 

Västmanland,  
ABF Västmanland 

Synskadades Riksförbund och 
Unga Synskadade.  

  
 
 
 

 
 

Med reservation för eventuella ändringar  


