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TEATER I VÄSTMANLAND



VI VET INTE…
…om våren 2021 blir den vår som vi hoppas på. En vår med härliga teaterföreställningar för liten  
och stor, en vår med stimmigt sorl i teaterfoajéerna och med roliga repetitioner i amatörteater- 
föreningarna i länet. Men vi planerar för det.

Om det kan ni läsa här i vår programtidning som av förklarliga skäl är något magrare än vanligt.  
Vi presenterar här också länets fria teatergrupper av vilka flera har nya föreställningar på gång  
denna vår. Teater Vårvind från Sala kommer att utforska språkmakt och maktspråk i ord, tystnad,  
rörelse och musik. Teater Tropos från Västerås sätter sin instagramkaraktär @kenakter på scen  
i en ny föreställning. Vår egen tvåspråkiga Teatteri Sydänkäpy från Skinnskatteberg kommer i  
föreställningen Tajga att utforska fascinationen för skogen.

Teater och musik i det fria är det också tänkt att bli. Vallby sommarnöje sätter upp Gröna hissen  
på Vally Friluftsmuseum och operapärlor blir det med Divine i Stenladan i Lockmora friluftsområde  
i Kungsör. Några av Bullanföreställningarna i Västerås flyttar också ut.

Men vi är beredda att ställa in, ställa om, skjuta upp om det skulle behövas. Det meddelas  
då på arrangörernas lokala hemsidor och på Facebooksidorna Teater i Västmanland,  
Riksteatern Västmanland och ATR Västmanland. 

och Västmanlands alla amatörteaterföreningar,  
Riksteaterföreningar och andra teaterarrangörer

Teaterkonsulenterna  
Maria och Ingegerd 
Foto: Linda Eliasson
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Arrangör: Arboga teaterförening – en del av Riksteatern, RUTAN – Ett kulturliv för alla - teater 
Biljetter: Arboga Stadsbibliotek, 0589-873 00 eller tickster.com
Hemsida: riksteatern.se/arboga

ARBOGA

Vem ser Dim?
Teater Pero 
En pjäs om att vara väldigt liten.. men 
ändå inte minst. I skogen där Dim bor 
finns det massor att upptäcka. Dim 
tittar uppåt, på barnen som leker, och 
missar just därför att det finns en 
liten, liten krumelur som också tittar 
uppåt. Uppåt på Dim. Från 2,5 år
När: Lördag 10 april kl 13
Var: Medborgarhuset

Alla mot alla
4:e teatern 
En sprängfylld scenkonstupplevelse 
där Buster Keaton, Looney Tunes, Linus 
på linjen och Mr. Bean är inspirations-
källor i 4:e teaterns nya föreställning 
för de minsta. Vad är rättvisa? Vem 
har rätt till vad och varför och vem ska 
bestämma det? Från 3 år.
När: Lördag 20 februari kl 13
Var: Heliga Trefaldighets kyrka

Foto: Fredrik Lundqvist

Foto: Jonas Jörneberg

Ingen konst
Eva Ahremalm och Lasse Forss 
En stark, berörande, mångbottnad svart komedi om en 
välutbildad aktad man som möter en kvinna på samhällets 
botten. Anledningen till detta osannolika möte är att han, som 
varande konstexpert ska avgöra om en tavla som kvinnan 
råkar äga är falsk eller äkta.
När: Internationella Kivnnodagen måndag 8 mars kl 19
Var: Medborgarhuset

Foto: Siv Andersson

Projekt: Mamma
Riksteatern 
Projekt: Mamma är en närkamp med 
moderskapets krav, kvinnorollens 
begränsningar och hindren för förso-
ning. Skådespelerskan Alexandra Zet-
terberg Ehn undersöker sin mormors 
dagböcker och hittar en fantastisk 
berättelse från sin egen barndom.
När: Onsdag 24 mars kl 19
Var: Medborgarhuset

Foto: M
agnus Skoglöf

Sådan far
Riksteatern 
Claes Månsson och Ola Hedén spelar far och son i denna 
nyskrivna hjärtevärmande komedi fylld av välmenande 
missförstånd och dråpliga förvecklingar.
När: Onsdag 10 februari kl 19
Var: Medborgarhuset

Foto: Klara G
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Drömmen om Folkparken
Femtinge Teater 
Följ med till folkparkernas glansdagar under 50- och 60- 
talet! I folkparken fick besökarna lyssna till lokala förmågor, 
den svenska artisteliten och världsstjärnor som uppträdde 
på en enkel scen inför en överväldigad och ibland en helt 
oförstående publik. En föreställning om drömmar, musik, 
humor, skandaler och succé, häng med på parkturné! 
När: Söndag 11 april kl 19
Var: Sagbiografen

Foto: Klara G

Janis/Elivs
Humor Musik & Allvarproduktion 
En ösig rock´n´roll-show kring två stora människoöden. 
Berättelser och låtar ur Elvis liv. De mest kända sångerna 
varvas med musik som betydde mycket för denna stilbildare 
inom musiken. Och låtarna som gjort Janis Joplin odödlig. 
Hennes uppväxt och levnad gestaltas med dramatiseringar 
och musik. En rolig, njutbar, berörande och nostalgisk musik-
föreställning med några av Sveriges bästa musiker.
När: Söndag 28 mars kl 19
Var: Sagbiografen

Foto: M
ikael Eriksson

Arrangörer: Hallstahammars teaterförening - en del av Riksteatern,  
Ett kulturliv för alla – teater, Hallstahammars bibliotek
Biljetter: Hallstahammars bibliotek 0220-241 10 eller tickster.com
Hemsida: riksteatern.se/hallstahammar

HALLSTAHAMMAR

Vill ha hund
Dockteatern Tittut 
Plötsligt slår den till, längtan efter en hund.... 
En dansande dockteaterföreställning om att toklängta efter 
en egen hund. Från 2 år.
När: Lördag 8 maj kl 13
Var: Kulturhuset

Foto: Jonas Jörneberg
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Arrangörer: Arrangörer: Fagersta teaterförening – en del av Riksteatern, Fagersta barn- och ungdomskulturgrupp
Biljetter: Fagersta bibliotek 0223-442 40, tickster.com
Hemsida: riksteatern.se/fagersta

FAGERSTA

Jag känner mig blå
Per Dunsö och Anna Lahmer
En musikföreställning om färger och känslor. Hur mår  
man egentligen om man känner sig blå? Varför är läpparna 
RÖDA och var är färgerna på natten? Från 3 år.
När: Söndag 9 maj kl 15
Var: Folkets Hus 

Ingen konst
Eva Ahremalm och Lasse Forss 
En stark, berörande, mångbottnad svart komedi om en 
välutbildad aktad man som möter en kvinna på samhällets 
botten. Anledningen till detta osannolika möte är att han, som 
varande konstexpert ska avgöra om en tavla som kvinnan 
råkar äga är falsk eller äkta.
När: Fredag 12 februari kl 19
Var: Folkets Hus 

Foto: Siv Andersson

Foto: Björn M
elin

Foto: John Gripenholm

Britt-Marie var här
Riksteatern 
En varm komedi med Marianne Mörck i alla roller.  
En kärlekshistoria om en kvinna som väntat ett helt  
liv på att hennes ska börja.
När: Tisdag 16 mars kl 19
Var: Folkets Hus 

Igelkotten och Mullvaden
Dockteatern Tittut 
Igelkotten är taggig och snabb. Mullvaden är sammets-
mjuk och försiktig. Ett mer omaka par finns inte – ändå är 
de bästa vänner! Från 2 år.
När: Söndag 18 april kl 15
Var: Folkets Hus

Foto: Håkan Jelk
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Dream a little dream of me
Olivia Stevens 
Ett musikaliskt kärleksbrev till New York 
och Hollywoods glansdagar.
När: Torsdag 15 april kl 19 
Var: Folkets Hus 

Foto: Olivia Stevens

Frida Uhl
Strindbergs Intima Teater 
Ett intimt, intensivt porträtt av en  
av scenkonstens kvinnliga pionjärer 
– Frida Uhl, så mycket mer än det 
hon blivit mest känd för att vara – 
”Strindbergs andra hustru”.
Frida Uhl är en av många bortglömda 
yrkeskvinnor som arbetade hårt för 
den konstnärliga friheten och mot 
censuren av allt som då ansågs vara 
moraliskt förkastligt. Medverkar gör 
Hanna Nygårds.
När: Söndag 16 maj kl 16
Var: Folkets Hus 

Foto: Per Bolkert

I väntan på tåget
Teater Fenix 
En clownföreställning, om den gamla damen som kommer 
till tågstationen i alldeles för god tid. Hon måste vänta 
länge. Plötsligt händer oväntade saker! Från 3 år.
När: Söndag 21 mars kl 15
Var: Folkets Hus 

Foto: Anders Kratz
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Arrangörer: Kungsörs Film - och teaterförening – en del av Riksteatern, Kungsörs bibliotek
Biljetter: Kungsörs bibliotek 0227-60 02 10, tickster.com
Hemsidor: riksteatern.se/kungsör, kungsor.se/uppleva-och gora/biblioteket

KUNGSÖR

Teater och samtal 
på Kungsudden
Arbogateatern 
Hon var dotten som skapade skandal 
efter skandal. Han var sonen som 
försökte ställa sig utanför kampen 
om kronan. Ingen av dem uppfyllde 
samhällets förväntningar, vare sig som 
kvinna, man eller som arvingar. Möt 
Cecilia och Mangnus, två av Gustav 
Vasas nio barn. Sen blir det kaffe med 
dopp och samtal med Karin Tegenborg 
Falkdalen, doktor i idéhistoria.
När: Lördag 20 mars kl 15
Var: Vasakällaren på Kungsudden

Foto: Lars Lykta

Arvet
Riksteatern 
Yvonne har nyligen förlorat sin make, 
och dottern Klara sin älskade pappa. 
Klara flyttar in hos mamma Yvonne 
för att ta hand om henne. Men det är 
något som inte stämmer. Yvonne har 
skaffat sig nya vanor, konstig klädstil 
och nytt smink. Hon verkar inte direkt 
behöva tröst. Hon verkar till och med 
glad. Underliga saker dyker också upp 
i lägenheten, en flaska after shave, ett 
par herrstrumpor …
När: Fredag 9 april kl 19
Var: Thor Modéen Teatern

Folkvisor från Irland
Dag Westling från Quilty 
På gitarr, five string banjo, tin whistle 
och sång blir det irländska och skotska 
folkvisor samt lite amerikansk old-time.
När: Söndag 18 april kl 17
Var: Nellys Pub

Leif Brixmark &  
New Holland Band
Leif Brixmark & New Holland Band 
Trollar med text och musik så att glädje 
uppstår. I Stenladan vid Lockmora 
friluftsområde.
När: Lördag 22 maj kl 18
Var: Stenladan

Foto: M
agnus Skoglöf

Foto: Jörgen Sälde 

Foto: Kungsörs kom
m

un

Det djefla tjugetalet 
– nån slag varieté
Teater Trassel 
Möt Sassy Sally – jazzsångerska och 
före detta akrobat i sin bästa ålder, 
Jazzy Jerry – motvillig swingdansare, 
smörsångare och omslagspojke, och 
Playitagain Sam – musikhistoriker, 
enmansband och grammofonvevare. 
Dessa tre karismatiska karaktärer 
tar med oss på en resa tillbaka till 
1920-talet.
När: Lördag 13 mars kl 16 och 19 
Var: Thor Modéen teatern

Foto: M
ichel Thom

as

Igelkotten och 
Mullvaden
Dockteatern Tittut 
En föreställning om vänskapen mellan 
den taggiga och snabba Igelkotten 
och den sammetsmjuka och försiktiga 
Mullvaden. Trots sina olikheter trivs 
de väldigt bra med varandra. Från 2 år.
När: Lördag 17 april kl 12
Var: Kungsörs bibliotek

Foto: Håkan Jelk
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Arrangörer: Köpings stadsbibliotek, Köpings teaterförening – en del av Riksteatern
Biljetter: Köpings stadsbibliotek 0221-251 84, tickster.com
Hemsidor: koping.se, riksteatern.se/koping

KÖPING

Kram Doddo
Figurteaterkompaniet 
En musikberättelse om den lilla björnungen som vaknar 
för tidigt och ger sig ut på äventyr utan sin mamma.  
Från 2 år.
När: Lördag 17 april kl 13
Var: Smedjan

Foto: Figurteaterkom
paniet

Vilda bebin & mamman
Dockteatern Tittut 
Ett uppiggande relationsdrama. Precis som i böckerna är 
bebin busig, orädd och nyfiken så att det ibland går överstyr. 
Oftast vild, emellanåt lite mild. Från 2 år.
När: Söndag 14 februari kl 13
Var: Kulturhuset Folkets Park

Foto: Sigyn Stenqvist

Sådan far
Riksteatern 
Hur lämnar man sin pappa utan att såra, efter att bott 
hemma till efter 40? Och hur säger man till sonen att  
det är dags att flytta? Claes Månsson och Ola Hedén 
spelar i denna hjärtevärmande komedi.
När: Torsdag 25 mars kl 19
Var: Teatern Forum

Foto: Klara G

Känna känna känslor 
Teatteri Sydänkäpy  
Alla dessa känslor som dyker upp! Man ramlar, får ont och 
blir ledsen. Eller blir glad av att leka med en gul ballong. 
Kanske blir man arg på nallen. Vi kramar nallen. Nu är  
nallen glad igen. Från 1 år och úppåt.
När/var: Lördag 30 januari kl 11, Stadsbiblioteket
När/var: Lördag 30 januari kl 14, Kolsva bibliotek 

Foto: Linnéa Gustafsson
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Vart tog min igloo vägen?
Boulevardteatern 
Ett magiskt arktiskt äventyr som börjar med att  
flickan Oolik märker att det droppar in hennes igloo...  
En föreställning om klimatförändringar. Att tänka på  
och tala om – och vad vi kan göra åt det. Från 4 år.
När: Lördag 6 mars kl 14
Var: Kulturhuset Korpen

Som ett jävla solsken
Anna-Lena Hemström 
Med humor, upptåg, kärlek och sorg gestaltar Anna-Lena 
Hemström en av den svenska historiens mest fascineran-
de kvinnor i en teatertimme fylld med sånger och musik.
När: Söndag 7 mars kl 14 
Var: Skräppbo skola, Riddarhyttan

Foto: M
artin Skoog

SKINNSKATTEBERG
Arrangör: PRO Riddarhyttan, Skinnskattebergs Residens- och Riksteaterförening,  
Ett kulturliv för alla – teater, Skinnskattebergs bibliotek
Biljetter: Skinnskattebergs bibliotek 0222-515 600, riksteatern.se/skinnskatteberg

Ormens väg på Hälleberget
Jonas Hedlund 
En musikalisk berättarteater efter Torgny Lindgrens 
roman. Ormens väg på Hälleberget är en tragikomisk 
berättelse om förtryck och skulder som går i arv, ruvandet 
på hämnd och den livskraftiga musiken.
När: Lördag 8 maj kl. 17
Var: Blå salen

KvinnORKan
Matilda Kjellmor 
En berättelse om kvinnogöra och superkrafter. För 
mormödrar, farmödrar, mammor och drömmare. För de 
som gått före till de som kommer efter. För kampvilja 
och överlevnad, tårar och skratt. För samtal och öppnade 
ögon. För oss. För allt vi kan, vill och vågar.
När: Lördag 27 februari kl 17 
Var: Blå salen

Foto: Jonas Hedlund

Foto: Patrick Degerm
an.

SALA
Arrangör: Sala teaterförening – en del av Riksteatern  |  Hemsida: riksteatern.se/sala
Biljetter: Lena Eriksson 073-673 31 37, lena-eriksson@hotmail.com
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Arrangörer: Surahammars teaterförening – en del av Riksteatern, Surahammars bibliotek,  
Ett kulturliv för alla – teater
Biljetter: Surahammars bibliotek, 0220-390 90, ICA Virsbo 0223-349 15, tickster.com
Hemsida: riksteatern.se/surahammar

SURAHAMMAR

Den förbjudna  
kärleken
Riksteatern 
När operasångaren Rickard Söderberg 
läser mellan raderna i sina gamla dag-
böcker hittar han en person som  
kämpar med att ta reda på vem han  
verkligen är. När han börjar gräva i  
historien visar det sig att han inte är  
den första som ställt frågor om kärle-
kens väsen. Han tar sig an 10 000 år  
av kärlekshistoria; från grottmålningar  
i Zimbabwe av älskande män, via  
samkönade passioner i det svenska  
bondesamhället fram till hans eget  
liv med maken Anders. Tillsammans  
beger vi oss ut på den förbjudna  
kärlekens odyssé.
När: Lördag 30 januari kl 19
Var: Folkets Hus
INSTÄLLD!

Foto: John Gripenholm

Igelkotten  
och Mullvaden 
Dockteatern Tittut 
Igelkotten är taggig och snabb.  
Mullvaden är sammetsmjuk och  
försiktig. Ett mer omaka par finns 
inte – ändå är de bästa vänner!  
Från 2 år. 
När: Lördag 27 februari kl 11
Var: Folkets Hus

Foto: Håkan Jelk
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Arrangörer: 4:e teatern; Gycklargruppen TRiX, Awake Projects
Biljetter: kulturbiljetter.se, biljetter@gycklarna.com, Gycklargruppen TRiX 0733-44 88 89
Hemsidor: 4e.se, gycklarna.com, awakeprojects.com

VÄSTERÅS

Operaturbo 
4:e teatern 
Vi slaktar kärleksfullt operor och gör dem kortare och  
lättare att förstå utan att göra avkall på skönhet och  
innehåll. Det här är opera för dig med lite tid, tålamod,  
kort koncentrationsspann, eller som bara vill uppleva  
undersköna operatoner och god mat i vardagen.  
Opretentiös högkvalitativ opera men med låga trösklar. 
Vad betyder turbo? Vi repeterar en eftermiddag och spelar 
vid lunch dagen därpå. Föreställningarna är alltså helt 
unika och exklusiva då de endast spelas en enda gång.
Vi tolkar kända operor men kokar ned dem till deras 
essens. De mest kända musikstyckena och hela librettot 
(storyn) på högst 45 min. Det hela leds och regisseras 
Fredrik Lundqvist och ensemblen består av skådespelare 
från 4:e teatern samt professionella operasångare från bli 
Folkoperan i Stockholm.
Det blir en galen upptäcksfärd i operakonstens urskog 
samtidigt som du i publiken avnjuter en varm lunch med 
påföljande kaffe och efterrätt. 
När: Torsdag 18 februari kl 12
Spelas även 25 mars och 29 april
Var: 4:e teatern

Grafik: 4:e teatern

Impro Comedy Night
4:e teatern 
Impro Comedy Night är som freestyle standup fast roligt! 
Afterwork med folkölsbar. Närproducerad öl samt goda 
mackor & snacks. Kom förbi efter jobbet vetja!
Medverkande: Jonas Öhrn, Mathias Wiik, Fredrik Lundqvist 
från 4:e teatern samt specialinbjudna gäster.
När: Onsdag 10 februari kl 17  
Spelas även 17 mars och 14 april
Var: 4:e teatern

Foto: 4:e teatern

Trixteaterfestivalen
Gycklargruppen TRiX 
På sportlovet är det dags för vårens Trixteaterfestival!  
Tre föreställningar måndag till fredag kl 10, 13 och 15. 
Välkomna till en vecka fylld av roliga, tänkvärda och  
spännande föreställningar samt smarrigt hembakat,  
ekologiskt fika i vårt café förstås!
När: Måndag till fredag hela sportlovsveckan  
Var: Trixteatern, Sigurdsgatan 33 

Foto: Gabriel Söderbladh
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Alma och papegojmysteriet 
Awake Projects 
Alma är en flicka med autism och ADHD. Hon är djurens 
väktare och när den operasjungande papegojan Jack för-
svinner rycker hon ut till undsättning. Jakten på papegojan 
håller på att gå riktigt illa, men Alma får användning av 
sina superkrafter och klarar sig ur knipan. Från 6 år.
När: Tisdag 2 mars kl 14, spelas även 3 mars kl 14
Var: Växhuset

Alla mot alla
4:e teatern 
En sprängfylld scenkonstupplevelse där Buster Keaton, Loo-
ney Tunes, Linus på linjen och Mr. Bean är inspirationskällor i 
4:e teaterns nya föreställning för de minsta. Vad är rättvisa? 
Vem har rätt till vad och varför och vem ska bestämma det? 
När: Lördag 13 mars kl 14
Var: 4:e teatern

Foto: Fredrik Lundqvist
Foto: Henrik M

ill

Ågust och hans vänner
4:e teatern 
4:e teaterns fasta ensemble skapar ett lekfullt kollage 
utifrån August – Ågust – Strindbergs texter. Med fyra 
Ågustar på scen utlovar vi live-regi, heta strålkastare, 
dammiga latexhjärnor och rosa drömmar om samhälls-
förändring. Författarens bråk med idéerna får plötsligt 
yttre konturer – Ågust har delat sig i fyra!
När: Torsdag 8 april kl 19
Var: 4:e teatern

Livsrus
4:e teatern 
På ett litet café i en liten stad utbryter panik när en 
anställd hittar en avhuggen tå i en räkmacka. Det visar 
sig dock att det inte är en tå, utan en havsanemon. Vilken 
tur... Vilken lättnad... Eller?... Kanske inte bara?
När: Lördag 6 mars kl 19
Var: 4:e teatern

Foto: Anne Hellandsjö
Foto: Anne Hellandsjö
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TEATER FÖR DE  
MINSTA I VÄSTERÅS
CuLTUREN,  
4:e teaterns lokal
Klunsen med Awake Projects 
Lördag 13 mars kl 14
Höra hemma med Teater Kung  
och Drottning 
Lördag 27 mars kl 14
Rörliga rader med Kolko ink. 
Lördag 24 april kl 14
Nya skor med Molièreensemblen 
Lördag 15 maj kl 14
Biljetter: bokning@elektrabio.se, 
021-12 30 60. Alla barn bjuds på saft 
och bulle efter föreställningen!

Öster Mälarstrand – 
Viksängskyrkan (Arken)
Igelkotten och Mullvaden  
med Dockteatern Tittut 
Söndag 28 februari kl 13
Jag känner mig blå med  
Per Dunsö och Anna Lehammar 
Söndag 11 april kl 13
Biljetter: Gratisbiljetter hämtas/bokas  
på Viksängs kyrkan 021-81 46 55,  
helena.persson@svenskakyrkan.se. 

Hammarby/ 
Mikaelikyrkan 
Rörliga rader med Kolko ink.
Lördag 13 mars kl 14,  
Spelas på S:t Gertrudskolans 
idrottshall
Nya skor! med Molière Ensemblen
Lördag 22 maj kl 14
Biljetter: Gratisbiljetter hämtas/
bokas i Mikaelikyrkan 021-40 45 15 
samt på Hammarby bibliotek  
021-39 46 80.

Skultuna bibliotek
Tidsfördriv med Kompani Kläng 
Lördag 24 april kl 14
Biljetter: Gratisbiljetter hämtas/ 
bokas på Skultuna bibliotek  
021-39 38 25. 

Råby bibliotek
De tre guldäpplena med  
Arabiska Teatern 
Lördag 24 april kl 13 
Spelas utomhus!
Biljetter: Gratisbiljetter hämtas/ 
bokas på Råby bibliotek 021-39 80 62.

Tillberga Medborgarhus
Akropanik med Cirkus Trattofon
Lördag 8 maj kl 10 
Spelas utomhus!
Biljetter: Gratisbiljetter hämtas/bokas 
på Tillberga bibliotek 021-81 65 30.

Bäckbyhuset
Akropanik med Cirkus Trattofon 
Lördag 22 maj kl 14 
Spelas utomhus i anslutning till 
biblioteket!
Biljetter: Gratisbiljetter hämtas/bokas  
på Bäckby bibliotek 021-39 80 64.

Nya skor SKOR med  
Molièreensemblen 
Foto: Tina Axelsson

Igelkotten & Mullvaden  
med Dockteatern Tittut 

Foto: Håkan Jelk

HÖRA HEMMA MED 
TEATER KUNG OCH DROTTNING 

Foto: Daniel Milton
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TEATER OCH MUSIK I DET FRIA!

Best of opera! Divine
Kungsörs Film- och teaterförening 
Den av publiken älskade och även av pressen kritikerrosade duon Divine bjuder 
tillsammans med sin pianist på en passionerad och uppsluppen föreställning 
med glitter, glamour och humor som självklara ingredienser.
När: Lördag 28 augusti kl 19 
Var: Stenladan vid Lockmora Friluftsområde i Kungsör

Foto: Peter Knutson

Gröna hissen
Vallby sommarnöje
I ett Västerås i slutet på 40-talet 
möter vi vännerna Nils Byvall och 
Edith Liljeblad, som båda känner 
sig försummade av sina partners. 
För att försöka göra dem svartsjuka 
så tänker de sig att iscensätta en 
otrohetsaffär. I väntan på att deras 
respektive ska komma hem och 
"upptäcka dem" beslutar de sig för 
att liva upp stämningen lite grann 
genom att blanda till några drinkar 
i all enkelhet. Men det slutar inte 
riktigt så som de hade tänkt sig. En 
fulländad komedi som är fylld med 
galenskaper, missförstånd och en 
förödande drink – Gröna hissen! 
Premiär: Torsdag 19 augusti kl 19
Var: Folkparksteatern,  
Vallby Friluftsmuseum I Västerås
Spelas även:
Fredag 20 augusti kl 19
Lördag 21 augusti kl 14 och 18
Söndag 22 augusti kl 14
Torsdag 26 augusti kl 19
Fredag 27 augusti kl 19
Lördag 28 augusti kl 14 och 18
Söndag 29 augusti kl 14
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AMATÖRTEATER

Arboga KöpingFagersta

Hallstahammar

2020 var ett år med inställda och framflyttade föreställningar. Några kunde spela för en liten publik men nu ser vi  
fram mot 2021 och hoppas att vi ska kunna repetera och spela som vanligt.
Vill du spela teater? I länet finns många amatörteatrar med verksamhet för alla åldrar! På Facebooksidan Teater i  
Västmanland finns uppgifter om alla offentliga föreställningar som ges i länet av amatörteatrar, gästspel från Riksteatern 
och fria grupper samt Västmanlands Teater. I Facebookgruppen ATR-Västmanland finns information om föreställningar, 
kurser mm. Kulturskolorna i Västerås, Köping och Skinnskatteberg har teater på schemat. 
Här finns information om en del som är på gång. På gruppernas respektive hemsidor, facebook och Instagram finns  
senaste nytt.Kontakta amatörteaterkonsulent ingegerd.svednell@vastmanlandsteater.se för mer information.

Arboga Revyn 
Revyn återkommer 2022.
www.arbogarevyn.se 
FB: Arbogarevyn

Hagateatern 
I vår spelas musicalen Rent. De  
ca 10 barn och ungdomsgrupperna 
spelar sina föreställningar i april/maj. 
www.hagateatern.com  
FB: Hagateatern 
IG: hagateatern

Änglarna 
Änglarna är en daglig verksamhet 
som finns på Hagateatern. Till  
sommaren spelas Utvandrarna.

Munktorpsteatern 
Panik på kliniken spelas hösten 2021.
www.munktorpsteatern.se 
FB: Munktorpsteatern 
IG: munktorpsteatern

Norrby Teater  
Gymnasiegruppen kommer att spela 
Rödluvans barn och till hösten blir 
det premiär på Så var det bara en av 
Agatha Christie och Fröken Julie av 
August Strindberg.
www.norrbyteater.com 
FB: Norrby Teater

Hammarteatern  
I början av våren spelas Dina färger är 
mina som utspelar sig på High School 
Fox, någonstans i USA. Året är 1987 
och det är superhett med benvärmare, 
walkmans och knallrosa läppstift. 
Senare under våren kommer Hotsy 
Totsy, en klassisk mordgåta som  
utspelar sig i 1920-talets New York. 
De fyra barngrupperna har premiär 
innan sommaren på sina föreställ-
ningar. Till sommaren planeras 
sommarspelet Klippt & skuren. 
www.hammarteatern.se 
IG: hammarteatern 
FB: Hammarteatern i Hallstahammar

Bygdespelets Vänner 
I maj/juni spelas Fäbodgläntan 
och under sommaren deltar man i 
dramatiserade stadsvandringar med 
Birgitta Berg. Under medeltidsdagar-
na kommer föreningen att genomföra 
sitt traditionella deltagande med flera 
gatuteaterföreställningar och stads-
vandringar. Under hösten planeras 
ett samarbete med Teaterkompa-
niet Irrbloss där man för andra året 
genomför eventet Arboga Halloween, 
riktat till barn i de lägre åldrarna.
www.bygdespeletsvanner.se 
FB: Bygdespelets vänner 
IG: Bygdespelets_vanner
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Köping

Västerås

Sala Skinnskatteberg

Kulturskola 
www.koping.se/barn-och-utbildning/
kulturskolan

Teater Oliver 
I maj spelar Teater Oliver på Global 
Living en ännu inte namngiven pjäs. 
15 maj kommer alla grupper spela  
på Växhuset. 
www.teateroliver.se 
FB: Teater Oliver 
IG: teateroliver 

DraoThea
Gruppen är en daglig verksamhet. 
Nästa premiär planeras till våren 
2022. 
www.draothea.se 
FB: DraoThea, Aros kulturcenter 
IG: draothea_officiell

Domkyrkans dramagrupp
FB: Västerås Domkyrkas Dramagrupp

Kulturskolan
www.vasteras.se/kulturskolan

Cameleonterna 
I sommar sätter man upp Ronja 
Rövardotter.
www.cameleonterna.se 
FB: Cameleonterna 
IG: cameleonterna

Riddarhyttans arbetarteater 
FB: Riddarhyttans arbetarteater
Kulturskolan 
www.skinnskatteberg.se/ 
kultur-fritid/kulturskolan

Acting for change 
Gruppen är föreningen TGVS (Tillsam-
mans gör vi skillnad) teaterverksam-
het för nyanlända och asylsökande. 
Under 2020 producerade man en 
filmdokumentär, HOLD om en hållbar 
föreställning som finna att beställa.
www.tgvs.se/acting-for-change 
FB: Acting for change 
IG: afcvasteras

SpexPack
Studentspexarna spelar Poeten i 
graven bredvid i maj.  
www.spexpack.com 
FB: SpexPack 
IG: spexpack_vasteras 

Studio Westmannia 
En av ungdomsgrupperna kommer att 
göra en filmföljetong. Hamlet spelas 
av en grupp 10–12 åringar i februari/
mars och i mars spelas Drömström 
och Rundlund. Systerskap är en pjäs 
som har fått inspiration från Lysistrate 
och har premiär i vår. Till sommaren 
spelas buskisen Kärleksyra och 
mögelsvamp vid Anundshög.
www.studiowestmannia.se 
FB: Studio Westmannia 
IG: studiowestmannia
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FRIA TEATERGRUPPER
4:e teatern
4:e teatern gör aktuell, nyskriven och 
kommunikativ scenkonst ur ett barn- 
och ungdomsperspektiv De har egen 
scen på CuLTUREN i Västerås, en le-
vande gästspelsscen och spelar även 
föreställningar på turné i landet. Deras 
operaturboluncher och Impro Comedy 
night rekommenderas och kolla in 
deras livestreamade föreställningar! 
Läs mer på: 4e.se

Arbogateatern
Historia ligger dem varmt om hjärtat 
och är en utgångspunkt för de flesta 
av föreställningarna och då alltid 
med historisk dräkt av hög kvalitet. 
Gruppen har Arboga som bas men 
spelar också på turné. Läs mer på: 
arbogateatern.se

Awake Projects
Awake Projects är ett prisbelönt 
scenkonstkompani som består av ett 
professionellt team med bakgrund 
i dans, teater och musik. De har sin 
huvudsakliga verksamhet och bas i 
Västerås men turnerar runt hela världen. 
Läs mer på: awakeprojects.com 

DHMJ
Deras minimalistiska scenbild och 
stora uttrycksform grundar sig i en 
vilja att tänja på rummets och de 
egna gränserna. Målet är att skapa 
mycket med lite. Under våren 2021 

har gruppen premiär med sin första 
barnföreställning. Missa inte Hej 
förresten! En produktion som grundar 
sig i barns fantasirikedom och i leken 
som mötesplats när orden inte räcker 
till. Läs mer på: theatredhmj.com 

Gycklargruppen TRiX
Gycklargruppen TRiX arbetar med 
gyckel, eldshower och pedagogisk 
verksamhet med cirkus som verktyg. 
De skräddarsyr sin medverkan i 
samråd med arrangörer och har  
gjort världen bättre genom humor 
och eld sedan 1997. Läs mer på: 
gycklarna.com 

Teater På Gång
Turnerar i Mellansverige för barn  
och vuxna och målet är att alltid vara 
tillgänglig och för alla. Läs mer på: 
teaterpagang.se

Teatteri Sydänkäpy
Producerar nyskrivna föreställningar 
på finska och svenska. I vår blir det 
premiär av Taijga. En föreställning 
om skogen som har betytt och  
betyder mycket för nordborna. Den 
har varit en källa till mat, värme och 
inre lugn. Men också en spännande 
plats full av äventyr i det okända. 
Fakta om skogen blandas med sagor 
och myter om skogens magiska 
väsen. Skolpremiär i Skinnskatteberg 
den 19 januari. Läs mer på:  
teatterisydankapy.se

Teater Tropos
Våren 2021 är det premiär för en 
scenföreställning med den komiska 
figuren Ken Akter. Han är killen du 
lutar dig emot när marken gungar, 
i alla fall om man får tro hans egen 
självbild. Och redan nu kan du bekan-
ta dig med Kens värld via ett hundratal 
sketcher på Instagram och Facebook. 
Följ @kenakter så kommer han att 
berätta för dig var, hur och varför du 
ska köpa dina biljetter. Läs mer på: 
teatertropos.se

Teater Vårvind
Salagruppen börjar nu arbeta med sin 
nästa föreställning, Språkets makt/
Maktens språk. En 45 minuters lekfull 
studie och behandling av språk i alla 
former som lämnar publiken road, 
oroad, stärkt och med en känsla av 
gemenskap. Om språkmakt och makt-
språk i ord, tystnad, rörelse och musik. 
En föreställning på muntert allvar och 
för alla. Premiär i Sala våren 2021.
Läs mer på: varvind.se

Vallby sommarnöje
Ett nystartat produktionsbolag med 
rötterna i Västerås med ambitionen 
att starta en ny sommartradition på 
folkparksteatern på Vallby Frilufts-
museum. Under många år framöver 
kommer Vallby Sommarnöje erbjuda 
publiken högklassig underhållning  
i form av revyer, farser, lustspel  
och musikaler. Läs mer på:  
vallbysommarnoje.se

Awake Projects 
Foto: Sofia Österberg

DHMJ
Foto: Olivia Koba

Foto: Jesse Piisinen
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Biljettbokning
Biljettbokning görs till de e-postadresser eller  
telefonnummer som anges i programtidningen. Flera 
Riksteaterföreningar använder sig av tickster.com.  
Vissa bibliotek i länet säljer också teaterbiljetter 
till lokala föreställningar.

Biljettpriser
Bestämmer respektive arrangör. Därför kan  
biljettpriset variera i olika kommuner.

Bli medlem i en 
Riksteaterförening
Som medlem stödjer du kulturlivet där du bor,  
du får information och specialerbjudanden från  
din förening, du kan få rabatt på scenkonstbiljetter  
i hela Sverige och du är med och påverkar  
Riksteaterns framtid.

Medlemspriser
Enskild medlem: 160 kr
Familjemedlem: 80 kr
Ungdom t.o.m 25 år: 50 kr

Scenpass
Scenpass Riksteaterns medlems- 
kort som innehåller förmånliga  
rabatter och erbjudanden.  
Det gäller i hela Sverige oavsett  
vilken Riksteaterförening du är  
medlem i. Du kan bland annat få  
rabatt på Västmanlands Teater.

Västmanlands 
Riksteaterföreningar
• riksteatern.se/arboga
• riksteatern.se/fagersta
• riksteatern.se/hallstahammar
• riksteatern.se/koping
• riksteatern.se/kungsor
• riksteatern.se/sala
• riksteatern.se/skinnskatteberg
• riksteatern.se/surahammar
• riksteatern.se/vasky

Sverigefinsk scenkonst
Västmanlands Finska Riksteaterförening, Väsky,  
arrangerar sverigefinska föreställningar i egen regi eller  
i samarbete med länets finska förvaltningsområden  
och andra kulturaktörer. Tillsammans bildar de Finnet 
Västmanland – gå gärna med i Facebookgruppen  
Finnet – Sverigefinsk kultur i Västmanland.

Riksteatern Västmanland
är den regionala föreningen i länet som har  
i uppdrag att vara en resurs och stöd för de  
lokala arrangerande Riksteaterföreningarna.
riksteatern.se/vastmanlandslan
Riksteatern Västmanland finns på Facebook.

Ett kulturliv för alla – teater
Kallas till vardags för EKFAT och är ett samarbete runt 
offentlig teaterverksamhet mellan länets kommuner, 
Västmanlands Teater, Region Västmanland och länets 
teaterarrangörer.

Teater i Västmanland
Är en Facebooksida som berättar om offentliga  
teaterföreställningar som spelas i länet, både  
professionella föreställningar och amatörteater-
föreställningar. Gilla oss gärna! 

medlemskort

scenpass sverige

PRAKTISK  
INFORMATION



Västmanlands Teater,  
Slottsgatan 11, 722 11 Västerås.  
Biljettkassa: 021-470 41 10. 
Reception: 021-470 41 00.

Biljettbokning sker på ticketmaster.se.  
Det går även bra att boka din teaterbiljett  
i biljettkassan på teatern. Biljettkassan  
har öppet två timmar före föreställning.


