
PROGRAM 2:A HALVÅRET 2022

PRO KULTUR VÄSTERÅS             

KULTUR VÄSTERÅS

 Vi erbjuder våra 470 medlemmar och andra intresserade aktiviteter 
omkring det mesta som har med kultur och samhälle att göra. 

PRO Kultur samarbetar i höst med Västmanlands Teater, 
Västmanlandsmusiken, Konstmuseet, Elektrabio, Jazzens Vänner,

4.e teatern och Intiman.
Alla våra arrangemang sker i samarbete med ABF.
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Information
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      

Åse Olofsson, ordförande ase.olofsson@telia.com ___________tel  0704910714

Göran Kihl, kassör kihlscript@gmail.com_____________tel. 073 910 60 00

Ulla-Stina Broström, sekr ulla-stina.brostrom @hotmail.com__tel. 070 287 00 44

Ledamöter: 

Inger Persson inger.persson@sverigeskonsumenter.se

Ann-Britt Lööf  ann-britt.loof@telia.com

Bengt Pettersso n                bengt.peson@gmail.com

Ingmari Westlund               ingmari.westlund@gmail.com

Suppleanter:

Birgitta Selldén                   gittan.sellden@gmail.com

Pär Anders Fahlén              paffen@telia.com

Styrelse
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2:a halvåret 2022
Söndag 4 september kl. 10-23.30

Teaterresa till Berättarladan i Sunne - En saga om en saga

Måndag 12 september kl. 13
Elektra Bio, Culturen

Aktuell film 
Fika och samtal efter filmen.

En sprakande kavalkad med scener ur Västanåteaterns tidigare Selma Lagerlöf-
föreställningar. Avresa parkering vid Västerås Arena kl.10. Lunch Nils Holgersson 
kl. 14. Teater kl. 16. Hemkomst ca kl. 23.30. 
Pris 800 kr inkl buss, teaterbiljett, lunchbuffé med kaffe och dessert. Resan är full-
bokad, men du kan anmäla dig till en reservlista.

En guidad visning av den utställning som 
visar verk ur samlingarna. 
Samling i foajen.

Torsdag 15 september kl. 14
Konstmuseet, Karlsgatan 2
 Fokus på Elsa Backlund-Celsing
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Fredag 23 september kl. 18
Västmanlands Teater, Stora scenen

Tisdag 27 september kl. 19
Konserthuset, Stora salen

Antikrists mirakler

Stockholm Swing All Stars

På ytan är Selma Lagerlöfs roman en 
berättelse om falska gudar. ”Mirakel!”, 
utropar folket och höjer händerna mot 
skyn. I Stina Oscarssons dramatise-
ring har det blivit resa i både tid och 
rum - en kärlekshistoria tillsammans 
med huvudpersonerna Michaela och 
Gaetano. 
Regi: Hans Marklund. 
Biljetter inkl kaffe/te och räksnitt i 
pausen 280 kr. 
Önskar du beställa ditt eget till pausen 
är priset 225 kr. Ange i så fall ej fika när 
du anmäler dig. 

Fantastisk och tidlös musik av 
jazzgiganter som Duke Ellington 
och Count Basie i nya arrange-
mang! 
Samarbete med Jazzens Vänner. 
Säg till i biljettkassan att du är 
medlem i PRO Kultur så får du 
biljetterna till deras medlemspris 
225 kr inkl serviceavgift. 

Anmälan snarast och senast 14 sept. Begränsat antal platser. Betalning senast 7 dagar 
innan föreställning. 

Ingen anmälan. 
Du ordnar biljetter själv.
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Onsdag 5 oktober kl. 12
Västmanlands Teater, Bistron 

Soppteater: 
Där blir vackert 
där du går med IMAGO

Lennart Simonsson

Biljetter inkl soppa, sallad, bröd, dryck, 
kaffe 200 kr. 
Anmälan snarast - begränsat antal. 
Betalning senast 7 dagar före föreställning.

Torsdag 29 sept kl. 17
Intiman, Sigurdkvarteret
 After Work
Vi bjuder på musik och mysig sam-
varo. Du betalar för mat och dryck.
Ingen anmälan behövs.

Måndag 10 oktober kl. 13
Elektra Bio, Culturen

Aktuell film 
Fika och samtal efter filmen.

Torsdag 20 oktober kl. 18
4:e teatern, Culturen
Ågust och hans vänner
Turboteater med August Strindberg i centrum. 
Biljett och kaffe/te med smörgås och samtal med skåde-
spelarna. Pris 200 kr. 
Anmälan snarast - begränsat antal. 
Betalning senast 7 dagar före föreställning.
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Fredag 21 oktober kl. 18.30
 

Fredag 4 november kl. 11.30
Konserthuset, Lilla salen
 

Rikssalen Västerås slott 10-års jubileum för PRO Kultur

Sopplunch med Västerås Sinfonietta

10-årsjubileum med mat, musik och 
härlig samvaro. 
Pris 400 kr (inkl välkomstdrink på 
Borggården, tvårättersmiddag, ett 
glas vin, musikunderhållning). 

Skynda på med anmälan. Betalning 
senast 7 dagar före föreställning.

Västerås Sinfonietta med gäster 
bjuder på soppkonsert. 

Pris 200 kr. 
Anmälan snarast - begränsat antal.
Betalning senast 7 dagar före före-
ställning.

Torsdag 27 oktober kl. 17
Intiman, Sigurdkvarteret
 After Work
Vi bjuder på musik och mysig sam-
varo. Du betalar för mat och dryck.
Ingen anmälan behövs.
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Fredag 18 november kl. 13
Västmanlands Teater, Stora scenen

Torsdag 10 november kl. 11
Västmanlands Teater

Svansjön

Bakom kulisserna

Den klassiska baletten Svansjön 
blir en sagolik teateruppsättning 
med musik av Västerås Sinfonietta. 
Regi: Ellen Lamm. 
Biljetter inkl kaffe/te och räksnitt i 
pausen 280 kr. Önskar du beställa 
ditt eget till pausen är priset 225 kr. 
Ange i så fall ej fika när du anmä-
ler dig. 
Anmälan snarast - begränsat antal 
platser. 
Betalning senast 7 dagar innan 
föreställning. 

Vi gör en rundvandring och 
besöker kostymatelje och 
förråd, rekvisita och attribut, 
sminklogen mm. Guide är vår 
egen Göran Kihl som med sina 
30 år på teatern kan sägas vara 
en del av teaterns historia. 

Anmälan snarast - begränsat 
antal, fri entré.

Lennart Simonsson

Måndag 7 november kl. 13
Elektra Bio, Culturen

Aktuell film 
Fika och samtal efter filmen.
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Vill du bli medlem?

Medlemsavgift:

Anmäl dig till ordförande Åse Olofsson, ase.olofsson@telia.com eller på 
telefon 0704-91 07 14. 
Vi behöver ditt personnummer, namn, adress, telefon och e-postadress.

290 kr

Hemsida:
www.pro.se-kultur.vasteras

Facebook:
prokultur västerås KULTUR VÄSTERÅS

Torsdag 24 november kl. 17
Intiman, Sigurdkvarteret
 After Work
Vi bjuder på musik och mysig sam-
varo. Du betalar för mat och dryck.
Ingen anmälan behövs.

Onsdag 14 december kl. 17
Blåsbogården 

Höstmöte
Ett kortare möte följs av mingel 
och underhållning av Världs-
orkestern.
Kostnad 20 kr för maten.
Anmälan senast  8 december.

Lennart Simonsson

Måndag 12 december kl. 13
Elektra Bio, Culturen

Aktuell film 
Fika och samtal efter filmen.


