
PROGRAM 2:A HALVÅRET 2021

PRO KULTUR VÄSTERÅS            

KULTUR VÄSTERÅS

Konst, Teater, Musik, Opera, Föreläsningar, Resor, Studiecirklar, Studiebesök, 
Idrottsarrangemang, AfterWork, Vinprovning mm. 

Vi erbjuder våra över 400 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, Västerås Stadsbibliotek och 

en del andra med olika program där landets kulturpersonligheter engageras.

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
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2:a halvåret 2021
Måndag 6 september kl. 13
Elektra Bio, Culturen

Onsdag 22 september prel. 14.30-15.30
Västmanlands teater, Stora scenen

Öppen repetion av Amadeus

Det här färgstarka kostymdramat bjuder på tio skåde-
spelare, sex musiker, sextio kostymer och ett trettiotal 
peruker. 

Fri entré. Anmälan snarast och senast 19 september.

Onsdag 15 september kl. 13-16
Räkkryssning med Havsörnen

En härlig räkfrossa på vackra Mälaren med räkor, sallad, 
bröd, ost och måltidsdryck. Kostnad 200 kr  (ordinarie 
pris 395 kr). (Alternativ Tacos eller vegatariskt beställ-
ning görs vid anmälan). Vin etc säljes på båten. Anmälan 
senast 10 sept. Först till kvarn gäller. Ombordstigning 
vid färjekajen  hamnen.

Anthony Hopkins blev Oscarsbelönad för sin roll som 
den åldrade fadern. Efter föreställningen bjuder vi på 
kaffe eller te i foajén utanför Elektra. Platsantalet är be-
gränsat och går inte att förboka på Elektra. Anmäl dig 
dig snarast och senast 5 sept till Göran Kihl. Biljetterna 
hämtas ut och betalas i filmkassan. Eventuellt överbliv-
na platser säljes vid kassan.

Tisdag 21 september kl. 15
Blåsbogården

Årsmöte
Ett ovanligt sent årsmöte i år på grund av pandemin. Men 
annars är allt sig likt med ett kort möte varefter vi har lite 
trevligt mingel och umgås. Anmäl dig till årsmötet senast 17 
sept för att vi ska kunna planera matinköpen.

The Father

Rolf Lydahl
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Måndag 4 oktober kl. 13
Elektra Bio, Culturen

Måndag 25 oktober kl. 14
Stadsbibliotekets Hörsal

Aktuell film 

Ta ditt liv och spring

Amadeus

Torsdag 14 oktober kl. 18 
Västmanlands Teater, Stora scenen

Onsdag 29 september kl. 14
Västerås Centrum

Guidad konstpromenad
Med guide från konstmuseet besöker vi utomhuskonsten i 
Västerås Centrum. Fri entré.  Anmälan senast 24 sept. 
Begränsat antal.  Samling Karlsgatan 2.

Teaterns stora höstproduktion i sam-
arbete med Sinfoniettan. Passion, 
hämnd och världens mest älskade 
musik. I rollerna bl a Rolf Lydahl, 
Lars Arvidsson, Paulina Pfeiffer, Cici-
lia Sedwall. Kapellmästare Andreas 
Kullberg. Regi: Ronny Danielsson. 

Anmälan senast 1 okt. Vid anmälan sättes avgiften 210 kr (ord pensionärspris 250 kr) 
in på föreningens bankgiro. Teatern är coronaanpassad med varannan rad tom och 
publiken i grupper om max 8 personer.

Möte med Eivor Eja Enbom. Hen-
nes debutroman är en stark och fint 
berättad historia där huvudperso-
nen till sist försonas med sin svåra 
uppväxt, lär sig att se skönheten i 
tillvaron och leva livet fullt ut. 
Fri entré.

Efter föreställningen bjuder vi på kaffe eller te i foajén 
utanför Elektra. Se program på vår hemsida.
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Torsdag 11 november kl. 14
Konstmuseet, Karlsgatan 2
Teddy Sempinski
Teddy Sempinski - mosaikmästaren i Västerås. Guidad 
visning av utställningen. Efter det guidad visning av 
Teddys verk i Stadshuset. Biljetter 20 kr.

Vill du bli medlem?

Medlemsavgift:
Hemsida:

Anmäl dig till ordf. Ann-Britt Lööf, ann-britt.loof@telia.com eller på telefon 
0709-14 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.

Bankgiro: 290-9224. Ange ditt namn och det arrangemang du betalar för. 
Betala in avgiften så snart du anmält dig, tack!

www.pro.se-kultur.vasteras

Anmälan till arrangemang görs till:
Göran Kihl, e-post kihlscript@gmail.com eller tel. 0739-106 000        

Måndag 8 november kl. 13
Elektra Bio, Culturen

Måndag 6 december kl. 13
Elektra Bio, Culturen

Aktuell film 

Aktuell film 

Efter föreställningen bjuder vi på kaffe eller te i foajén 
utanför Elektra. Se program på vår hemsida.

Efter föreställningen bjuder vi på kaffe eller te i foajén 
utanför Elektra. Se program på vår hemsida.

Kort höstmöte med efterföljande mingel och umgänge. 
Anmälan senast 22 nov för att vi ska kunna planera 
matinköpen.

Onsdag 24 november kl. 15
Blåsbogården

Höstmöte


