SYNTOLKAT UTBUD AV
TEATER, ARKIV
KONST OCH KULTURARV
I VÄSTMANLAND

Hösten 2020

SNABBÖVERSIKT
Våren 2020
Datum
23 september

Ort
Västerås

Genre
Kulturarv

1 oktober

Västerås

Arkiv

10 oktober
6 december
10 januari 2021

Västerås
Västerås
Västerås

Teater
Teater
Teater

Titel
Visning i Västerås
domkyrka
Guldkorn hos
Västerås stadsarkiv
Svansjön
Ett dockhem
Bellman 2.0

Utbudet av vårens program av syntolkade
kulturevenemang är framtaget av regionen,
kommuner och kulturinstitutioner i Västmanland 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 en av våra utbildade syntolkar, en pedagog,
eller en funktionär. Vi önskar att man anmäler sig
innan, se respektive arrangemang.

Anmälan vid teaterföreställning
Anmäl Dig i god tid innan aktuell aktivitet, till
respektive kontaktperson. Anmälan är bindande till
teaterföreställningarna. Fråga vid anmälan vilken
tid det är samling. Håll isär antal som önskar nyttja
syntolk och ledsagare. Först till kvarn gäller. Om
anmäld person ej kommer på bokad
teaterföreställning faktureras SRF.
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

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

Onsdag 23 september kl 17:00
Plats: Västerås domkyrka
Samling: Västerås domkyrka
Längd: 60 minuter
Fri entré
Arrangör: Västmanlands läns museum och
Svenska kyrkan.

Ingen anmälan behövs.

Västerås

Arkiv

Guldkorn hos Västerås stadsarkiv
Stadsarkivets arkivdepå
Vi visar upp spännande material och bilder
som förvaras hos stadsarkivet.

Torsdag 1 oktober kl 17:00
Plats: Västerås stadshus
Samling: Inne i Stadshusentrén kl. 16.50
Längd: 75 minuter
Fri entré
Arrangör: Västerås stadsarkiv
Anmälan senast tisdag 29 september till
Camilla Hjelm camilla.hjelm@vasteras.se
021-39 19 90
Syntolk: Camilla Hjelm och Johan
Andersson.
Övrig info: Arkivlokalerna saknar
hörselslinga. Det finns trösklar i
arkivdepån.
OBS! Begränsat antal platser, högst 12
personer inklusive ledsagare.
Föranmälan krävs.

Västerås
Svansjön

Teater
Västmanlands Teater

Svansjön har gjorts i ett 100-tal uppsättningar i
Sverige med en variation av olika lyckliga slut.
Den klassiska baletten blir nu till en sagolik
teateruppsättning på Västmanlands Teater.
Legenden om svanprinsessan som enbart kan
befrias genom äkta kärlek framförs till tonerna
från Västerås Sinfonietta. Svansjön på
Västmanlands Teater blir en mörk saga för alla
över 10 år.

Lördag 10 oktober kl 16:00
Plats: Västmanlands Teater
Samling: Slottsgatan 11, Foajén
Längd: Ca 2 timmar inkl paus
Pris: 290 kr. Rabatter finns
Arrangör: Västmanlands Teater
Anmälan senast torsdag 1 oktober till
Turla Söderholm 073-6460661
Övrig info: Ev. teaterbuss e-post
buss@vastmanlandsteater.se
Länk: www.vastmanlandsteater.se

Västerås
Ett dockhem

Teater
Västmanlands Teater

Dramat utspelar sig i ett av Köpenhamns
välbärgade hem och kretsar kring den vackra
Nora. Utåt sett lever hon ett bekymmersfritt,
idylliskt liv med sin man Torvald och deras tre
små barn. Men allt är inte som det ser ut vid
första anblick. Äktenskapet är en fasad, Nora
är olycklig och känner sig kvävd i rollen som
den perfekta hustrun. Medverkar gör Cicilia
Sedvall, Mattias Redbo, Juan Rodriguez,
Mårten Svedberg, Bodil Malmberg

Söndag 6 december kl 16:00
Plats: Västmanlands Teater
Samling: Slottsgatan 11, Foajén
Längd: Ca 2 timmar inkl paus
Pris: 290 kr. Rabatter finns
Arrangör: Västmanlands Teater
Anmälan senast torsdag 26 november till
Turla Söderholm 073-6460661
Övrig info: Ev. teaterbuss e-post
buss@vastmanlandsteater.se
Länk: www.vastmanlandsteater.se

Västerås
Bellman 2.0

Teater
Västmanlands Teater

Bellman, en av våra största poeter genom
tiderna. Han hade en förkärlek för kontraster,
vilket visar sig i hans mästerliga sätt att varva
olika stilar och fläta samman melodier från
opera, dansmusik och folkvisor. Västmanlands
Teater bjuder in till en kväll där regissör Nicolaj
Cederholm återigen tar begreppet
teaterkonsert till nya nivåer. Bellmans klassiska
visor tolkas musikaliskt, dramatiskt och visuellt
av fem skådespelare och fyra musiker. Upplev
en av Sveriges största poeter på ett sätt du
aldrig gjort tidigare.
Söndag 10 januari 2021 kl 16:00
Plats: Västmanlands Teater
Samling: Slottsgatan 11, Foajén
Längd: Ca 2 timmar inkl paus
Pris: 290 kr. Rabatter finns
Arrangör: Västmanlands Teater
Anmälan senast torsdag 17 december till
Turla Söderholm 073-6460661
Övrig info: Ev. teaterbuss e-post
buss@vastmanlandsteater.se
Länk: www.vastmanlandsteater.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

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 eller gå
in på Bibliotek i Västmanlands webbplats
https://bibliotekivastmanland.se/start/lasa-pa-olika-satt/

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.

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
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Ett programblad från
Region Västmanland
i samarbete med
Länskulturinstitutionerna,
kommunerna, Riksteatern
Västmanland,
Synskadades Riksförbund och
Unga Synskadade.

Med reservation för eventuella ändringar

