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Våren 2023 
 

Med reservation för ändringar 



SNABBÖVERSIKT 
 
Våren 2023 

Datum Ort Genre Titel 

21 januari Hallstahammar Teater Stolarna vid havet 

7 februari Västerås Dans Utopisistas 

13 februari Västerås Kulturarv Visning i Västerås 
domkyrka 

18 februari Västerås Teater En Folkefiende 

21 mars Västerås Dans Dan/Su 

22 april Västerås Film Titel ej klart 

25 april Västerås Dans FLY 

4 maj Västerås Konst- och 
kulturhistoria 

Konst-och 
kulturhistorisk 
vandring 

6 maj Västerås Teater Salaligan 

 
 

Utbudet av vårens program av syntolkade  
kulturevenemang är framtaget av regionen, 
kommuner och kulturinstitutioner i Västmanland i 
samarbete med Västmanlands SRF-distrikt. 
 

Med reservation för ändringar. 
Se mer på 
www.vastmanlandsteater.se 
www.vastmanlandsmusiken.se  
www.vastmanlandslansmuseum.se  
www.elektrabio.se 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.vastmanlandsteater.se/
http://www.vastmanlandsmusiken.se/
http://www.vastmanlandslansmuseum.se/
http://www.elektrabio.se/


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 debiteras personen via SRFs 
ombud. 
 
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. 

 

 

 



Hallstahammar     Teater 

Stolarna vid havet   Riksteatern 

Allan, en pensionerad politiker, sitter vid sitt 
fritidshus, i sin favoritträdgårdsstol på sin 
favoritplats, en kulle med utsikt över havet. 
Snart visar det sig att hans nya granne är hans 
tidigare politiske motståndare Rutger. Även 
han är pensionerad och vill njuta av den fina 
utsikten. I varsin stol, målad i varsin färg – röd 
respektive blå – och på varsin sida av 
tomtgränsen startar nu ett vardagsgnabb om 
precis allt som de tycker olika om. De är aldrig 
överens och har alltid olika utgångspunkter och 
drar olika slutsatser, men påfallande ofta tycker 
de ändå samma sak och långsamt uppstår ett 
slags vänskap mellan dem. En varm komedi av 
Adde Malmberg  

 

Lördag 21 januari kl 19:00 
Plats: Sagabion, Storgatan 12, 
Hallstahammar 
Samling: Foajén 
Längd: 2 timmar 20 minuter inkl. paus 
Pris: 250 kr, rabatter finns 
Arrangör: Hallstahammars teaterförening - 
en del av Riksteatern 
Anmälan senast 12 januari till SRF 
Västmanlands kansli Telefon: 021 83 05 12  

eller  



Västerås      Dans  

Utopisistas  Västmanlandsmusiken 

”I´ll be back” undersöker våra föreställningar 
om oss som individer kontra kollektivet vi lever 
i. Existerar ens det oberoende jaget? 
Föreställningen undersöker motsättningen i att 
förverkliga sig själv kontra att arbeta för det 
allmännas bästa, och skärskådar den potential 
som ligger i det ömsesidiga beroendet. Med 
improvisation I både tal och rörelse för att 
utnyttja kraften och magin i spontanitet dansar 
och talar sig de fyra in i en multipel varelse 
med en kollektiv kropp och ett delat 
medvetande. 

 
 

Tisdag 7 februari kl 19:00  
Plats: Västerås konserthus, Stora scenen 
Samling: Foajén 
Längd: 55 minuter 
Pris: 225 kr.  
Arrangör: Västmanlandsmusiken 
Anmälan senast torsdag 24 januari till  

SRF Västmanlands kansli. 
Telefon: 021 83 05 12  
eller  
Mail: vastmanland@srf.nu 
 
  

mailto:vastmanland@srf.nu


Västerås     Kulturarv 

Visning av Västerås domkyrka 

Västmanlands läns museum och Svenska 
kyrkan 

När vi möter gravar i kyrkor idag känner vi 
fascination inför deras historia, deras utseende 
och tillkomst. 
Däremot hör vi sällan berättelsen om 5 åriga 
pojken som 1631 fick betala böter för att han 
kräktes pga likdoften i en kyrka i Västerås. 
I denna visning upptäcker vi mer kring de 
gravar som finns i domkyrkan. 
 

 

Måndag 13 februari kl 17:00  
Plats: Västerås domkyrka 
Samling: Västerås domkyrka 
Längd: 60 minuter 
Pris: Fri entré 
Arrangör: Västmanlands läns museum och 
Svenska kyrkan 
 
Anmälan senast tisdag 10 februari till  
Lena Engström Englin 
lena.engstrom@regionvastmanland.se  
021-17 33 23 

 
 
 

mailto:lena.engstrom@regionvastmanland.se


Västerås      Teater 

En Folkefiende Västmanlands Teater 

Tomas Stockmann vill göra gott. Han är läkare, 
och hans fru Katrine är lärare. För att kunna 
göra skillnad flyttar de till en liten ort i norr. Men 
hela tiden längtar Tomas tillbaka till sin 
födelsestad. Han föreslår flera gånger för sin 
bror Peter, som samtidigt gjort karriär och nu är 
kommunstyrelsens ordförande därhemma, att 
man ska inrätta ett kurbad. En spa-anläggning 
och hotell som inte bara ska locka turister och 
ge staden inkomster, utan också ge Tomas 
möjligheten att fortsätta göra gott, men i sin 
hemstad. Detta är en tät politisk thriller om hur 
snabbt en oponion kan vända. Av Hernik 
Ibsen. Regi: Niklas Hjulström.  

 

Lördag 18 februari kl 15:00  
Plats: Västmanlands Teater 
Samling: Foajén, Slottsgatan 11  
Längd: 2 timmar 10 minuter inkl paus 
Pris: 350 kr. Rabatter finns. 
Arrangör: Västmanlands Teater 
Anmälan senast torsdag 9 februari till  
SRF Västmanlands kansli. 
Telefon: 021 83 05 12  
eller  
Mail: vastmanland@srf.nu 
 

mailto:vastmanland@srf.nu


 Västerås      Dans  

Dan/Su  Västmanlandsmusiken 

” C/Ompany är ett svensktjapanskt kollektiv 
som drivs av Shintaro Oue. Deras 
föreställningar är fysiskt smarta, charmiga och 
manar till eftertanke. Den nya föreställningen 
dan-su handlar om det som vi inte kan göra 
något åt i våra liv – att vi måste leva med en 
osäkerhetsfaktor. Tre dansare använder kritor 
på golvet, budskap och ett landskap breder ut 
sig. De diskuterar, ibland intensivt, med ord 
och kroppar för att ta reda på mer om just 
denna osäkerhetsfaktor. Den humor som 
präglar hans verk följs alltid åt av ett allvar. 
Och det som är vackert, roligt eller gulligt kan 
snabbt bytas ut mot något helt annat. 

 

Tisdag 21 mars kl 19:00  
Plats: Västerås konserthus, Stora scenen 
Samling: Foajén 
Längd: 1 timme och 12 minuter 
Pris: 225 kr.  
Arrangör: Västmanlandsmusiken i 
samarbete med Dansnät Sverige 
Anmälan senast torsdag 7 mars till  

SRF Västmanlands kansli. 
Telefon: 021 83 05 12  
eller mail: vastmanland@srf.nu 
 

mailto:vastmanland@srf.nu


Västerås      Film 

Filmvisning         Elektra 

 I samband med att SRF har årsmöte i Culturen 
så arrangerar Elektra Bio en syntolkad 
filmvisning i samarbete med SRF. Film 
meddelas senare via Elektras webbsida och 
Västmanlands taltidning. 

 

 

 

 

Lördag 22 april kl 14:00  
Plats: Elektra bio 
Samling: Biljettluckan 
Längd: Långfilm 
Pris: Ca120 kr 
Arrangör: Elektra bio 
 
Anmälan senast måndag 7 april till  
SRF Västmanlands kansli. 
Telefon: 021 83 05 12  
eller  
Mail: vastmanland@srf.nu 
 
Mer info: https://elektrabio.se/syntolkade-
filmer  
 

mailto:vastmanland@srf.nu
https://elektrabio.se/syntolkade-filmer
https://elektrabio.se/syntolkade-filmer


Västerås      Dans  

FLY    Västmanlandsmusiken 

 I Sidney Leonis föreställning FLY får vi möta 
den legendariska danskoreografen Vaslav 
Nijinsky. Vi följer hans karriär med ryska 
baletten, hans familjeförhållanden och hans 
idoga dagboksskrivande. Nedplitade texter 
som vittnar om en begynnande psykos, vilken 
inom snar framtid ska övergå i schizofreni. 

I en kombination av film och dans flätas ett 
historiskt epos samman som tar oss med på en 
resa genom tid och rum. Här sammansmälter 
fakta med fantasi, och konstnärer – både 
levande och döda – samlas för att påminna 
mänskligheten om vad de behöver mest av allt: 
Kärlek. 

 

Tisdag 25 april kl 19:00  
Plats: Västerås konserthus, Stora scenen 
Samling: Foajén 
Längd: 1 timme och 30 minuter 
Pris: 225 kr.  
Arrangör: Västmanlandsmusiken i 
samarbete med Dansnät Sverige 
Anmälan senast torsdag 11 april till  

SRF Västmanlands kansli. 
Telefon: 021 83 05 12 eller Mail: 
vastmanland@srf.nu 
 

mailto:vastmanland@srf.nu


Västerås     Kulturarv 

Rudbeck 400 år. 

Västmanlands läns museum och Västerås 
Konstmuseum 

 
Västerås konstmuseum och Västmanlands 
läns museum gör en gemensam vandring runt 
Rudbeckianska gymnasiet och berättar om 
konst och kulturhistoria i området. Samling vid 
Domkyrkoplan. 
 

 

Torsdag 4 maj kl 17:00  
Plats: Utomhus 
Samling: Domkyrkoplan, Västra 
Kyrkogatan 6, Västerås 
Längd: 60 minuter 
Pris: Fri entré 
Arrangör: Västerås konstmuseum och 
Västmanlands läns museum 
 
Anmälan senast tisdag 3 maj till  
Lena Engström Englin 
lena.engstrom@regionvastmanland.se  
021-17 33 23 

 
 
 

mailto:lena.engstrom@regionvastmanland.se


Västerås      Teater 

Salaligan   Västmanlands teater 

” Den starke har rätt att ta det han vill ha. Så 
har det varit i alla tider, och så kommer det att 
förbli". Sigvard Thurneman var den osannolika 
ledaren för Salaligan. Men hur blev han en 
mördare? Våren 2023 kan du bilda dig en egen 
uppfattning med en föreställning som till stora 
delar bygger på autentiskt material. För vare 
sig du förväntar dig en mordgåta att sätta 
tänderna i eller en djupdykning i det mänskliga 
psyket, kan du nog räkna med en annorlunda 
teaterupplevelse. Kanske en som kan hjälpa 
oss att bena ut vad som hände i Sala för nittio 
år sedan. Dramatiker: Mats Strandberg oh 
Mikael Kallin. Regi: Mikael Kallin. 

 

Lördag 6 maj kl 15:00  
Plats: Västmanlands Teater, lilla scen 
Samling: Foajén, Slottsgatan 11  
Längd: 2 timmar 10 minuter inkl paus 
Pris: 250 kr. Rabatter finns. 
Arrangör: Västmanlands Teater 
Anmälan senast torsdag 27 april till  
SRF Västmanlands kansli.  
Telefon: 021 83 05 12  
eller mail: vastmanland@srf.nu 
Länk: www.vastmanlandsteater.se  

 

mailto:vastmanland@srf.nu
http://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 
 

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 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. 
 

https://bibliotekivastmanland.se/start/lasa-pa-olika-satt/
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  2023 

 

Ett programblad från 
Region Västmanland 

i samarbete med 
Länskulturinstitutionerna, 
kommunerna, Riksteatern 

Västmanland och   
Synskadades Riksförbund.  

  
 
 
 

 
 

Med reservation för eventuella ändringar  


