Skådebanan Västmanland

Nyhetsbrev aug/sep 2014
Unik händelse i operavär lden

Opera för barn, framförd i skogen
Bland älvor och
troll i Operaskogen

Vad är det som händer i skogen?
Skogsälvans hår är i ett enda fågelbo av
trassel-kladd! Det måste vara det stökiga
bergatrollet som är skyldigt…
men bergatrollet har också problem –
någon har förstört hans fina pelargoner!
Det måste vara den slarviga vätten!
Kan man tänka sig, vätten har också
utsatts för vandalisering, hennes vättemysiga sovplats har utsatts för ett attentat.
Så o-vettigt! Det måste vara den fjantiga
skogsälvan som alltid skall ha det så ”fint”
och ”pyntat” överallt.
Faktum är att ingen av skogsvarelserna
är skyldiga, kanske barnen i publiken kan
vara med att lösa deras problem.
Operaföreställningen är ett samprojekt
mellan Skådebanan Västmanland och
gruppen OperaRop med stöd av Västerås
stads kultur- idrotts- och fritidsnämnd och
Landstinget Västmanland.
En opera skriven av Markus Norrman
med musik av Mozart, Verdi och Lehár.

En opera lämplig för barn mellan 4 och 100 år.
Spelas i skogen bakom S:t Ilianskolan på Pettersberg

Lör 30 aug kl. 13.30 och 15.00 (30 min lång)
Bilj: Råby bibliotek 021-39 80 62 eller 073-910 63 00.
20 kr/bilj för alla åldrar
Mer info: Zenita Bergman 073-910 63 00

VARMT
VÄLKOMNA!

Finns han?
Han går aldrig på teater. Han besöker aldrig
en konstutställning. Han skulle aldrig komma
på tanken att lyssna på en klassisk konsert.

Är han kulturfattig?
Det säger statistiken i alla fall, men vad
säger kulturstatistiken egentligen? Och
vad gör den kulturfattige mannen i stället?

Med “Grobianen”
ställer vi frågorna
på sin spets.
Torsdag 11 september
kl. 19.00 – 20.30
4:e teatern /CuLTUREN
Fri entré. Boka biljett på
v astmanland@skadebanan.se
Mer info: 073-910 63 00

I rollen som
”den kulturfattige mannen”:
Gör an For smar k
Manus: Åsa Lindholm
Regi: Göran Sarring
En produktion från Riksskådebanan

Efter föreställningen
följer samtal med stadens
kulturdirektör Anders Lerner
mfl.

VÄLKOMMEN TILL
EN INTRESSANT KVÄLL

Ett samarbete mellan
Skådebanan Västmanland, ABF och 4:e teatern

