
PROGRAM 1:A HALVÅRET 2022

PRO KULTUR VÄSTERÅS             

KULTUR VÄSTERÅS

Vi erbjuder våra 450 medlemmar och andra intresserade aktiviteter omkring det 
mesta som har med kultur och samhälle att göra. PRO Kultur samarbetar med ABF, 
Länsmuseet, Konstmuseet, Västmanlands Teater, Västmanlandsmusiken, Västerås 
Stadsbibliotek och en del andra med olika program, där landets kulturpersonlig- 

heter engageras.
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Information

På grund av den rådande coronapandemin vill vi att alla deltagare 
ska ha tagit sin tredje vaccindos. Skulle smittspridningen förvärras 

kan det också ske förändringar i programmet.
I samband med anmälan sätter du in avgiften på vårt bankgiro eller swish.         

Obs! Du måste anmäla dig. Det räcker inte med att betala in avgiften.

Vi skickar ut regelbunden uppdaterad information på e-post. 
Får du ingen e-post av oss, men har en fungerande e-postadress, skicka 

då en e-post till Göran Kihl, så lägger han in dig i vårt register.
Adressen är: kihlscript@gmail.com

Betala in avgiften så snart du anmält dig, tack! 
Bankgiro: 290-9224  eller  Swish: 123-428 18 20

Obs! Ange ditt namn och det arrangemang du betalar för. 

Anmälan till arrangemang görs till:
Ulla-Stina Broström, e-post: ulla-stina.brostrom@ hotmail.com

eller tel. 070 - 287 00 44      

 Ann-Britt Lööf, ordf. ann-britt.loof@telia.com _________ tel. 070 914 44 95
Göran Kihl, kassör  kihlscript@gmail.com ____________ tel. 073 910 60 00

Ledamöter:
Inger Persson inger.persson@sverigeskonsumenter.se
Ulla-Stina Broström ulla-stina.brostrom@hotmail.com _ tel. 070 287 00 44
Bengt Pettersson  bengt.peson@gmail.com
Anders Barkensjö abarkens@hotmail.com 
Sten Tedelius stenholgertedelius@gmail.com

Suppleanter:
Birgitta Selldén gittan.sellden@gmail.com
Pär-Anders Fahlén paffen@telia.com

Styrelse
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1:a halvåret 2022
Måndag 7 februari kl. 13
Elektra Bio, Culturen

Måndag 21 februari eller onsdag 23 februari kl. 12

Aktuell film 

Vandring i Stadshuset

Vaccinbevis vid uthämtning av biljett. 
Efter föreställningen bjuder vi på kaffe eller te i foajén 
utanför Elektra. Se program på vår hemsida.

Staffan Rune tar oss med på en stadshusvandring 
med betoning på konsten. 
Anmälan senast 18 resp. 21 februari.
Obs! Begränsat antal deltagare.

Obs! Två tillfällen!
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Onsdag 16 mars kl. 15
Västmanlands Teater, Bistron 

Onsdag 23 mars kl. 15
Blåsbogården 

Tunn hud

Årsmöte

Måndag 7 mars kl. 13
Elektra Bio, Culturen

Aktuell film 
Vaccinbevis vid uthämtning av biljett. 
Efter föreställningen bjuder vi på kaffe eller te i foajén 
utanför Elektra. Se program på vår hemsida.

Soppföreställning med opera-
artisten Lars Arvidsson 
(kejsaren i Amadeus) och 
pianisten och kapellmästaren 
Lennart Simonsson. 
Klangfulla texter av Boye, 
Lagerkvist, Setterlind m fl 
möter en musik som rör 
sig mellan jazz och visa. 
Biljetter inkl soppa, bröd, 
sallad, dryck  200 kr. 
 Anmälan senast 9 mars. 
Begränsat antal platser Obs! Vaccinationsbevis krävs.

Lars Arvidsson Lennart Simonsson

Ett kortare möte följs av 
musikunderhållning och mingel. 
Kostnad 30 kr.
Anmälan senast  18 mars.
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Onsdag 30 mars kl. 18
Västmanlands Teater, Stora scenen 

ASEA - här kommer framtiden!

Måndag 4 april kl. 13
Elektra Bio, Culturen

Aktuell film 
Vaccinbevis vid uthämtning av biljett. 
Efter föreställningen bjuder vi på kaffe eller te i foajén 
utanför Elektra. Se program på vår hemsida.

I en föreställning som sträcker sig över 100 år skildras livsöden och drömmar hos 
människor av kött och blod och samtidigt berättelsen om företaget som byggde en 
hel stad. 
Biljetter 210 kr. 

Anmälan senast 23 mars. Begränsat antal platser. Obs! Vaccinationsbevis krävs.
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Onsdag 13 april kl. 11.30
 

Torsdag 21 april kl. 16
Intiman
 

Herrgårdsvandring Gäddeholm

After Work

Göran Kihl tar oss med på en historisk vandring vid Gäddeholms herrgård. Vi tittar 
på utställningen i besökscentret vid ladugården, vandrar till herrgårdsparken mm. 
Samling kl 11.30 vid parkeringen vid allén. 
Obs! Buss nr 25 från Centralen10.50. Gäddeholm (Hpl Sätervägen ca 11.16). 
Göran tar emot vid hållplatsen. Ingen föranmälan behövs.

Intiman nere vid Sigurdkvarteret 
(bakom gamla Village) är platsen för 
vårens enda AW. 
Drycker och mat och naturligtvis 
musikunderhållning. 
Medtag vaccinationsbevis. 
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Fredag 29 april kl. 11.30
Västerås Konserthus, Lilla salen
 

Onsdag 11 maj kl. 10 till ca 17

 

Sopplunch med Västerås Sinfonietta

Bussresa till Norberg

Möt Västerås Sinfoniettas musiker 
i närbild medan du avnjuter en god 
soppa. 
Pris 170 kr inkl soppa, dryck, kaffe 
med tryffel. 
Anmälan senast 15 april. 
Obs! Begränsat antal platser. 100 pers.
Medtag vaccinationsbevis.

Måndag 2 maj kl. 13
Elektra Bio, Culturen

Aktuell film 
Vaccinbevis vid uthämtning av biljett. 
Efter föreställningen bjuder vi på kaffe eller te i foajén 
utanför Elektra. Se program på vår hemsida.

Vi besöker unika Torshammars Verkstad, Elsa Anderssons konditori och Blå Grot-
tan i Klackberg. Kostnad för bussresa, guidning, räksmörgås m lättöl/mineralvatten 
300 kr. Medtag gärna eget fika för färden. 
Samling vid P-plats 
Vallby Friluftsmuseum. 

Anmälan senast 29 april.
Begränsat antal platser
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Vill du bli medlem?

Medlemsavgift:

Hemsida:

Facebook:

Anmäl dig till ordf. Ann-Britt Lööf, ann-britt.loof@telia.com eller på 
telefon 070-914 44 95. 
Vi behöver ditt personnummer, namn, adress, telefon och e-postadress.

290 kr för ny medlem, 50 kr om du redan är med i annan PRO-förening.

www.pro.se-kultur.vasteras

prokultur västerås

Onsdag 18 maj kl. 11
 

Vandring i Johannisbergs våtmarkspark
Vi gör en gemensam vandring i den nya vattenparken och dess omgivningar med 
fika och grillning. Medtag eget fika och korv. Samling vid besöksparkeringen kl. 11. 
Buss 22 (10.48) eller Buss 23 (10.44) från Centralen. Gå av hpl Johannisberg.

KULTUR VÄSTERÅS


