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SNABBÖVERSIKT 
 
Våren 2017 
Datum Ort Genre Titel 
4 feb Västerås Film Lion 
*4 feb Sala Teater Solveigs Värmlandssalong 
*4 feb Surahammar Teater Flyktpotatis-Emil Jensen* 
*5 feb Kungsör Teater Flyktpotatis-Emil Jensen* 
1 mars Västerås Kulturarv Modärna tider 
*2 mars Surahammar Teater Özz Nûjen är Richard III* 
*8 mars Kungsör Teater Özz Nûjen är Richard III* 
*9 mars Köping Teater Özz Nûjen är Richard III* 
*9 mars Västerås Teater Funk i 4D:Riv murarna* 
*10 mars Fagersta Teater Özz Nûjen är Richard III* 
11 mars Västerås Film Hundraettåringen som smet 

från notan och försvann 
15 mars Västerås Konst Aida Chehrehgosha 
26 mars Västerås Teater Robin in the Hood 
*26 mars Arboga Teater Hemlängtan* 
22 april Västerås Teater Laina och fåglarna  
26 april Västerås Kulturarv 100% kamp 
29 april Kungsör Teater Laina och fåglarna 
31 maj Västerås Konst och Kulturhistorisk vandring 
13 sep Västerås Kulturarv Modärna tider 

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

 
Utbudet av vårens 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. 



 

Lördag 4 feb kl 16:00 
Plats: Folkets bio Elektra 
Programmets längd: 1:58 tim 
Pris: 100kr Rabatter finns 
Åldersgräns: 15 år 
Anmälan senast 1februari till: 
Turla Söderholm  021-18 23 58 
Tommy Pihl 070-760 08 71  
mailadress: tommy.pihl@tele2.se 

  
 

Västerås      Film 
Lion   
Saroo är en äventyrslysten 5-åring som bor i 
en by i centrala Indien. Hans storebror är hans 
idol och en natt så tappar de två bröderna bort 
varandra på en tågstation. Saroo hamnar på 
ett tåg som för honom hundratals mil bort till 
Calcutta där ingen förstår hans språk. Efter en 
tid som gatubarn hamnar han på ett barnhem 
där man resultatlöst försöker hitta hans familj. 
Han blir adopterad av ett australiensiskt par 
som ger honom den kärlek och omvårdnad 
men inom honom gnager saknaden efter sin 
mamma och bror. När en kompis 25 år senare 
föreslår att han ska försöka hitta hem igen med 
hjälp av Google Earth tycker han att det är en 
galen idé. Men så hittar han första ledtråden. 

mailto:tommy.pihl@tele2.se


 

Onsdag 1 mars kl 18:00 
Plats: Karlsgatan 2 Västerås 
Programmets längd: ca 60 min 
Pris: 40 kr  
Arrangör: Västmanlands länsmuseum 
Anmälan senast 27 februari till: 
Turla Söderholm  021-18 23 58 
Tommy Pihl 070-760 08 71  
mailadress: tommy.pihl@tele2.se 

 
 

Västerås      Kulturarv 
Modärna tider 
Om Västmanlands historia under 1800-1900-
talet. Vi gick från att vara ett land som folk 
flydde från, till ett land som folk flyr till. Genom 
folkrörelser och kamp fick vi demokrati, 
jämställdhet och rättigheter för fler. Bra 
bostäder, skolor och sjukhus för alla blev ett 
motto. Människor flyttade från landsbygden 
och från andra länder till städer och nya 
samhällen över hela länet.  
Elektriciteten förändrade människors liv. I 
Västmanland blomstrade industrierna. Järnet 
blev till stål och moderna produkter.  
Folk gick på bio, till Folkets park och åkte på 
semester. Tonåringarna chockerade 
vuxenvärden.     

mailto:tommy.pihl@tele2.se


 

Lördag 11 mars kl 16:00 
Plats: Folkets bio Elektra 
Programmets längd: 1:48 tim 
Pris: 100kr Rabatter finns 
Åldersgräns: 11 år 
Anmälan senast 7 mars till: 
Turla Söderholm  021-18 23 58 
Tommy Pihl 070-760 08 71  
mailadress: tommy.pihl@tele2.se 

 
 

Västerås      Film 
Hundraettåringen som smet från notan och 
försvann   
Allan Karlsson och hans vänner som nu är 
rastlösa på Bali efter ett år i lyx. Men när Allan 
bjuder på den oförglömligt goda läsken 
Folksoda så blir det fart igen. Inte bara på Allan 
och sällskapet, men även på hämndlystna 
gangsters, ryska bekanta från förr och 
amerikanska CIA. I uppföljaren till 
Hundraåringen som klev ut genom fönstret och 
försvann bjuder Hundraettåringen in till ett nytt, 
fantastiskt kapitel om hans osannolika liv. 
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Onsdag 15 mars kl 18:00  
Plats: Karlsgatan 2 Västerås 
Programmets längd: ca 60 min 
Pris: 40 kr 
Arrangör: Västerås Konstmuseum  

 
Anmälan senast 13 mars till: 
Turla Söderholm  021-18 23 58 
Tommy Pihl 070-760 08 71  
mailadress: tommy.pihl@tele2.se 

  
 

Västerås      Konst 
Aida Chehrehgosha 
Aida Chehrehgosha arbetar med fotografi och 
film och har i ett flertal utställningar fått stor 
uppmärksamhet under de senaste åren. 
Västerås stad delade 2016 ut det stora 
arbetsstipendiet i bild till henne.  Juryns 
motivering lyder: ” I sina fotografier bygger 
Aida Chehrehgosha gåtfulla rum, där hon 
målmedvetet med stort allvar och mod 
iscensätter sina och våra drömmar, 
erfarenheter och rädslor. Hennes ljussatta och 
välkomponerade bilder, med referenser till 
måleri, är en del av berättelser som inte lämnar 
oss oberörda”. 

mailto:tommy.pihl@tele2.se


 

Söndag 26 mars kl 16:00 
Plats: Västmanlands Teater, stora scen 
Längd: 2 timmar inkl paus 
Pris: 220 kr. Rabatter finns 
 
Anmälan senast tisdag den 16 mars till: 
SRF Turla Söderholm 021-18 23 58 
Tommy Pihl 070-760 08 71 
mailadress: tommy.pihl@tele2.se 

 
 

Västerås      Teater 
Robin in the Hood   Västmanlands Teater 
Redan innan din mormors farfarsfars farmor 
var född levde legenden om Robin Hood långt 
innan den av Disney blev snodd. För så länge 
det har funnits fattiga och rika har det berättats 
om nån som tar från dom som har och ger till 
dom som inget har kvar. Robin med huvan var 
ingen räv utan nån precis som jag och du som 
vill få slut på orättvisorna nu och inte bara stilla 
tigande kunde se på hur dom som redan äger 
allt fortsätter att få. 
På scen Andreas Kullberg, Anders Larsson, 
Lina Ljungqvist, Bodil Malmberg, Lisette 
Pagler, Cicilia Sedvall, Mårten Svedberg och 
Josef Törner.  
 

mailto:tommy.pihl@tele2.se


 

Lördag 22 april kl 14:00 
Plats: Västmanlands Teater, Lilla scen 
Längd: 2 timmar och 30 minuter inkl paus 
Pris: 200 kr Rabatter finns  
 
Anmälan senast tisdag den 18 april till: 
SRF Turla Söderholm 021-18 23 58 
Tommy Pihl 070-760 08 71 
mailadress: tommy.pihl@tele2.se 
 
  
 

Västerås       Teater 
Laina och fåglarna Västmanlands Teater/ 
Scenkonst Sörmland  
Ett poetiskt drama om människor på väg. Bort, 
till, från. Här korsas det tyska hembiträdets väg 
med Gustavo som återvänder till Italien efter 
ett långt liv i Sverige. Heter det Östersjön eller 
Västerhavet? Pappa Risto försöker hålla 
samman den lilla finska familjen men systrarna 
Linda och Laina förstår sin historia på olika sätt 
och går mot oundviklig splittring. Mamma 
Anna-Liisa är död men vakar ännu över 
familjen. Barnbarnen Alba och Rick frågar sig 
vem de är. 
 

mailto:tommy.pihl@tele2.se


 

Onsdag 26 april kl 18:00  
Plats: Karlsgatan 2 Västerås 
Programmets längd: ca 60 min 
Pris: 40 kr  
 
Arrangör: Västmanlands länsmuseum 
Anmälan senast 24 april till: 
Turla Söderholm  021-18 23 58 
Tommy Pihl 070-760 08 71  
mailadress: tommy.pihl@tele2.se 

 
 

Västerås       Kulturarv 
100% kamp-Sveriges historia 
En utställning som berättar om de många 
rättighetskampernas Sverige. Att rättigheter 
inte kommer av sig själv, utan är resultat av 
människors kamp. Att rättigheter inte kan tas 
för givna. Att rättigheter kan hotas och 
begränsas. Och om vad alternativet till allas 
lika rätt kan innebära. Kamper för rättigheter är 
en del av historien.  
Människor har tagit strid för sina och andras 
villkor. För rätten att leva, bo och älska på lika 
villkor oavsett funktionsförmågor, sexuell 
läggning, tro, kön, klass och ursprung. Kamper 
är en del av vår samtid. De pågår runt omkring 
oss. Varje dag. 

mailto:tommy.pihl@tele2.se


 

Lördag 29 april kl 19:00 
Plats: Thor Modéen teatern, Kungsör 
Längd: 2 timmar och 30 minuter inkl paus 
Pris: 200 kr Rabatter finns  
Arrangör: Kungsörs Film- och 
teaterförening 
Anmälan senast tisdag den 25 april till: 
till Margareta Söderlund 070-658 29 24 
 

Kungsör      Teater 
Laina och fåglarna Västmanlands Teater/ 
Scenkonst Sörmland  
Ett poetiskt drama om människor på väg. Bort, 
till, från. Här korsas det tyska hembiträdets väg 
med Gustavo som återvänder till Italien efter 
ett långt liv i Sverige. Heter det Östersjön eller 
Västerhavet? Pappa Risto försöker hålla 
samman den lilla finska familjen men systrarna 
Linda och Laina förstår sin historia på olika sätt 
och går mot oundviklig splittring. Mamma 
Anna-Liisa är död men vakar ännu över 
familjen. Barnbarnen Alba och Rick frågar sig 
vem de är. 
 

 



 

Onsdag 31 maj kl 18:00  
Samling: Karlsgatan 2 Västerås 
Programmets längd: ca 60 min 
Pris: 40 kr 
Arrangör: Västerås Konstmuseum och 
Västmanlands länsmuseum  
 
Anmälan senast 29 maj till: 
Turla Söderholm  021-18 23 58 
Tommy Pihl 070-760 08 71  
mailadress: tommy.pihl@tele2.se 

 
 
 

Västerås    Konst & Kulturarv 
Syntolkad Konst & kulturhistorisk vandring 
i Västerås 
 
Västerås konstmuseum och Västmanlands 
läns museum gör en gemensam vandring. 
Vi berättar om miljöerna, arkitekturen och 
konsten.   
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Onsdag 13 september kl 18:00 
Plats: Karlsgatan 2 Västerås 
Programmets längd: ca 60 min 
Pris: 40 kr  
Arrangör: Västmanlands länsmuseum 
Anmälan senast 11 september till: 
Turla Söderholm  021-18 23 58 
Tommy Pihl 070-760 08 71  
mailadress: tommy.pihl@tele2.se 

 
 

Västerås      Kulturarv 
Modärna tider 
Om Västmanlands historia under 1800-1900-
talet. Vi gick från att vara ett land som folk 
flydde från, till ett land som folk flyr till. Genom 
folkrörelser och kamp fick vi demokrati, 
jämställdhet och rättigheter för fler. Bra 
bostäder, skolor och sjukhus för alla blev ett 
motto. Människor flyttade från landsbygden 
och från andra länder till städer och nya 
samhällen över hela länet.  
Elektriciteten förändrade människors liv. I 
Västmanland blomstrade industrierna. Järnet 
blev till stål och moderna produkter.  
Folk gick på bio, till Folkets park och åkte på 
semester. Tonåringarna chockerade 
vuxenvärden. 

mailto:tommy.pihl@tele2.se


 
*Ett urval av program som inte syntolkas men 
som tack vare sin karaktär ändå kan vara till 
glädje för personer med synnedsättning. 
 
Funk i 4D: Riv murarna 
Sveriges mest tillgängliga teaterföreställning handlar 
om Brita som föds döv. Vi kommer att få följa Brita 
och hennes mamma Anas kamp för att få henne 
hörande. Men vill Brita det? Och vad har samhället för 
inverkan på besluten? Vem bestämmer egentligen? 
Föreställningen har skapats utifrån en metod som 
bygger på att teater ska kunna vara tillgänglig utan 
syn- eller teckenspråkstolkning.  
Kom gärna en timme innan för att få ta del av 
scenbilden och titta och känna på kostymer. Efter 
föreställningen planeras ett eftersnack på 20 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Torsdag 9 mars kl 19:00 
Plats: Västerås Konserthus 
Programmets längd: ca 70 min 
Pris: 25 kr  
Arrangör: Funk i 4D 
Biljetter:Ticketmaster.se 
https://www.ticketmaster.se/event/riv-
murarna-biljetter/452873 
 
 

https://www.ticketmaster.se/event/riv-murarna-biljetter/452873
https://www.ticketmaster.se/event/riv-murarna-biljetter/452873


Özz Nûjen är Richard III   Riksteatern 
Torsdag 2 mars kl. 19 Folkets hus, Surahammar 
Biljetter: Surahammars bibliotek 0220-390 90 
 

Onsdag 8 mars kl. 19 Thor Modéen teatern Kungsör 
Biljetter: Kungsörs bibliotek 0227-60 02 10 
 

Torsdag 9 mars kl. 19 Folkets hus, Köping 
Biljetter: Köpings Turistbyrå 0221-256 55 
 

Fredag 10 mars kl. 19 Folkets hus, Fagersta 
Biljetter: Fagersta bibliotek 0223- 442 40 
 
Solveigs Värmlandssalong  Teater Dos 
Lördag 4 februari kl. 17, Blå salen, Sala  
Biljetter: Lena Eriksson 073-673 31 37 
 

Flyktpotatis    Emil Jensen 
Lördag 4 feb kl. 19 Folkets hus, Surahammar  
Biljetter: Surahammars bibliotek 0220-390 90 
 

Söndag 5 feb kl.19 Thor Modéen teatern, Kungsör 
Biljetter: Kungsörs bibliotek 0227-60 02 10 
 

Hemlängtan   Romeo & Juliakören 
Söndag 26 mars kl. 16 IOGT-NTOlokalen, Arboga 
Biljetter: Arboga stadsbibliotek 0589-87300 
 

 
 



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 
 
 

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 
 

 



 
 

VÅREN 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  
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