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Västerås Konserthus
öppnar med
blomsterprakt
Efter en nedstängd konsertvår är längtan
efter live-framträdanden stor och den 28
augusti släpper Västerås Konsterhus biljetter till
den inledande delen av hösten.
MUSIKER HÖLL KONSERT FÖR KRUKVÄXTER I BARCELONAS OPERAHUS NÄR MAN
ÖPPNADE EFTER TRE MÅNADERS NEDSTÄNGNING FOTO: EMILIO MORENATTI/AP/TT

Med nuvarande restriktioner om 50 personer
i publiken kan en konsertsal med 900 platser eka tomt, därför presenterar Konserthuset ett projekt under första öppningsveckan som kommit att kallas Blomstersymfonin. Projektet är inspirerat av Operahuset i Barcelona som tidigare i somras öppnade med att hålla konsert för en salong
fylld av krukväxter.
– När jag läste om Operahuset i Barcelona föddes idén om att vi skulle kunna göra något
liknande här i Västerås Konserthus när vi öppnar för konserter och föreställningar. Jag tog
kontakt med Huvudsta Trädgård som är ett Zero Waste-projekt som genast var med på idén och
som nu under sommaren har samlat in och vårdat ratade växter som skulle ha slängts.
Dessa cirkulerade växter, tillsammans med växter från Amaryllis Interflora i Västerås kommer nu
installeras i Konserthuset och fylla ut en del av de tomma platserna i Stora salen, berättar Marisol
Taub, produktionskoordinator och initiativtagare till projekt Blomstersymfonin.
Den rehabiliterande kraften hos musik för människor, djur och växter, den så kallade Mozarteffekten, passar bra i sammanhanget:
– Det här är jätteroligt och det blir inte bara vackert för publik och artister på scen – det blir ju
ytterligare rehabilitering för de återvunna växterna, säger Rikard Gateau, konstnärlig verksamhetschef och fortsätter: Detta är ju ingen exakt vetenskap såklart och det finns olika studier som
kommit fram till olika resultat. I en undersökning till exempel, har det framkommit att växter mår
dåligt av viss musik medan de växer snabbare av musik av Mozart och Bach. Någonting som man
säkert vet är att växterna påverkas av musik, precis som vi människor, och jag är övertygad om
att de kommer att växa och frodas av att få njuta av både dans och musik under vår öppningsvecka, skrattar Rikard.
Blommor och växter fyller en del av de tomma platserna i Stora salen mellan
15 och 19 september. Läs mer om projekt Blomstersymfonin på vasteraskonserthus.se
Innan växterna skeppas iväg till Västerås Konserthus kommer musiker från Västerås Sinfonietta
att hålla en spelning den 29 augusti kl 15.00 i Huvudsta Trädgård i Solna.
Läs mer om Huvudsta Trädgård: www.foodloopz.se/huvudstatragarn
När installationen Blomstersymfoni avslutas skall växterna självklart få en tredje chans. De ska
doneras, bland annat till äldreboenden runt om i Västmanland.
Projekt Blomstersymfoni presenteras i samarbete med Huvudsta Trädgård och Amaryllis Interflora och med stöd av Konserthusets Vänner, VafabMiljö, Mälarenergi, FUNK trädgård AB, Simon
Crawford-Phillips och Kulturstiftelsen ARTY.
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