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Hösten 2017 i Västerås Konserthus
Här kommer ett axplock av höstens evenemang i Västerås Konserthus. Vi vågar påstå att det
finns något för alla smaker – för stora och för små, för den som vill sitta och den som vill stå,
och en hel del för den som vill prova på!
Västerås Sinfonietta
7/9 Figaros bröllop
Västerås Sinfonietta öppnar säsongen med Figaro 1917 – en färgstark och händelserik operaföreställning
med många oväntade infall från en politiskt turbulent tid på Åland med klara kopplingar till dagsläget. Till
Mozarts makalösa musik har ett helt nytt libretto skapats.
17/11 Vivaldi med Hope
När Vivaldi skrev De fyra årstiderna kunde han nog inte föreställa sig att det skulle bli ett av de mest
spelade verken 300 år senare. Tonsättaren Max Richter, känd för opera och filmmusik, har med sin
”Vivaldi Recomposed” velat återskapa Vivaldis mästerverk för vår tid. Med Daniel Hope, en av världens
främsta violinister, som solist har verket gjort succé och skivinspelningen har prisbelönats.
7/12 Finlandia
Vi hyllar Finland som på dagen för 100 år sedan blev självständigt. Finland är ett fantastiskt musikland
med många dirigenter som gör internationell karriär. Sibelius patriotiskt flammande Finlandia blev något
av en finsk nationalhymn när den skrevs.
Familjeföreställningar
29/10 Sjung med oss på Pettsons gård
I år är det 25 år sedan Bröderna Sluts första musikteaterföreställning med Pettson och Findus, samtidigt
som Sven Hedman fyller 70 år. Det firas med en stor jubileumsföreställning där även alla hönorna, Gunnar
Grävling, Gäddan Gert och tjuren Sture finns med.
18/11 Sagan om Babar
Sagan om Babar, den lille elefanten är en musiksaga med musik av Francis Poulenc och föreställningen
bygger på Jean de Brunhoffs första bok om Babar som kom ut 1931. Det är sagan om Babars födelse, hans
möte med den gamla damen och giftermålet med Céleste. En musikalisk berättelse för barn 3-9 år.
Klubbscen – för stående publik
6/10 Torsson. En fredagskväll sent i november 1976 avslutade Torsson sin allra första konsert på Lilla
Teatern i Lund. Trots en publiksiffra på tre personer tyckte man att det hade gått rätt bra och bestämde sig
för att fixa en spelning till. Torsson blev snart känt för låtar som ”Klippans centrum”, ”Jag minns en
gammal bil” och inte minst fotbollssången ”Det spelades bättre boll”.
20/10 Måns Zelmerlöw har sedan vinsten med låten Heroes i Eurovision 2015 en självklar plats i den
svenska publikens hjärtan. I höst ger sig Måns ut på en tempofylld exklusiv klubbturné där han ihop med sitt
gedigna band spelar hits från sina sju album.
Lill-lördag – Folk- och världsmusik
Lillördag mitt i veckan med musik, dans och mat. Restaurangen öppnar kl 17.30 för den som vill boka bord
och äta en bit mat och kanske testa någon prova-på-aktivitet. Konserten börjar kl 19.

20/9 Tangoafton med Trio BandArco. Prova-på tango med tangoföreningen Buenos Aros.
4/10 Fröken Elvis. Prova-på bugg, Elvis-quiz.
25/10 Folkmusikafton: Ol´Jansa – Göran Månsson & vänner. Prova-på polskedans.
8/11 Ulrika Bodén med Ahlberg, Ek & Roswall. Kvällen börjar med n visstuga i Foajén.
15/11 Darya & Månskensorkestern. Prova-på finsk tango.
29/9 Lena Philipsson – Jag är ingen älskling
Lena Philipssons genuina och kärleksfulla föreställning ”Jag är ingen älskling”, som höjts till skyarna i
media, åker på turné igen i höst. Det är en varm och kärleksfull show som blandar nya låtar med klassiska
hits och känslosamma partier med pampiga crescendon. Lena Philipsson står för manus och till sin hjälp på
scen har hon ett svängigt sexmannaband.
1/10 Sophie Zelmani – My Song Tour 2017
Få artister kan förena det avskalat vackra med en brännande intensitet som sångerskan och låtskriverskan
Sophie Zelmani. Med enkla medel har hon hänfört sina beundrare med musik som når långt in under
huden. ”My Song” är titeln på Sophie Zelmanis nya album, resultatet låter varmt, romantiskt och
inbjudande, med vissa stänk av melankoli. Det är elegant och återhållsamt. 2017 tar Sophie med sig sitt
fantastiska band ut på en Sverigeturné.
21/10 Eric Bibb – Tales From a Blues Brother
Eric Bibb – Tales From A Blues Brother är en sorglig, spännande och samtidigt rolig föreställning med ett
pärlband av ikoniska blueslåtar som bas. Ensam, omgiven av sina älskade gitarrer, kommer Eric inte lämna
någon oberörd.
13-14/12 Weeping Willows – Christmas Time Has Come Tour 2017
Västmanlandsmusiken och Aros Congress Center presenterar stolt två helkvällar med Weeping Willows.
Kom i riktig julstämning – ett dignande julbord med underhållning, en fantastisk konsert med Weeping
Willows och efterfest i Lobbybaren på Hotel Plaza. Kan julen börja bättre?
Dans
10/10 Andersson Dance: ALAE
Andersson Dance nya verk ALAE tar publiken in i mötet mellan en flygel, en pianist och tre dansare.
Föreställningen är ett konstnärligt möte mellan Örjan Andersson, en av Sveriges främsta koreografer, och
den New York-baserade Beethoven-tolkaren Per Tengstrand, en av Sveriges mest framgångsrika pianister.
1/11 Broukar
Dervischdans är en fascinerande uråldrig tradition med dans och musik som västvärlden inte har någon
direkt motsvarighet till. En snurrande dans av magisk karaktär. Gruppen Broukar är en grupp syriska
musiker med två dervischdansare som spelar traditionell arabisk musik (sång och instrumentalmusik).
14/11 Art of Spectra: Who are U
Ett kraftfullt dansverk om att vara människa. Who are U kretsar kring frågor om identitet, hur vi definierar
oss själva och vad som särskiljer oss från andra. Det är en föreställning om hur det är att vara människa.
Vem är jag? Vem är jag för andra? Koreografens egen bakgrund inom breakdance finns med som en
resonansbotten. Och i koreografin finns det alltid ögonblick av nerv och ett skyddsnätsfritt risktagande.
Jazz
10/10 All that vocal jazz
I repris från FESTIJAZZ 2017 möter vi jättepopulära och svängiga sångtrion Hannah Svenssson, Vivian
Buczek och Anna Pauline i sällskap med Ewan Svensson, gitarr, Mathias Svensson, bas, och Zoltan
Cszörz, trummor. Vokaljazz i världsklass!
24/10 Gösta Linderholm & His Trad Brothers – från visa till jazz
Jazzens Vänner fortsätter med sin så lyckade eftermiddagsserie, kl 15.00. Den härlige Gösta Linderholm
och hans trad-bröder släpper loss i ett par timmars svängig och gungande eftermiddagsjazz för alla
daglediga i Västerås.

Kammarmusik
2/11 Borodinkvartetten
Ryska Borodinkvartetten anses som en av vår tids mest framstående stråkkvartetter. Kvartetten bildades
1945 och vid sidan av tolkningarna av Sjostakovitj har deras Beethovenspel varit förebilder för många
andra kvartetter. Denna höst spelar de ett program med musik av Mjaskovskij, Tjajkovskij och Sjostakovitj.
16/11 Daniel Hope och Simon Crawford-Phillips
Daniel Hope, violin, och Simon Crawford-Phillips, piano, är en duo i världsklass. Daniel Hope är en av
världens mest eftersökta violinister. Han spelar med pianisten och kammarmusikern Simon Crawford-Phillips
som är chefsdirigent för Västerås Sinfonietta. De spelar musik ur den romantiska repertoaren.
Humor
7/10 Nour El Refai – En komisk depression
En av Sveriges vassaste och mest pricksäkra komiker i en rikstäckande och utsåld turné med den hyllade
föreställningen ”En komisk depression”, som tar besökaren genom El Refais uppväxt, utveckling och
karriär.
19/10 David Batra: Elefanten i rummet – han som är gift med henne
David Batra är en av landets mest populära ståuppkomiker. Nu är han tillbaka med en ny soloshow för
första gången på sex år. Idén föddes i den politiska turbulensen hösten 2014.
Och om inte det skulle räcka… Babsan, Johan Glans, Malena Ernman, Lasse Berghagen, Wreesvijk &
Åkerström, Sunes jul, Kalle Moraeus, Loa Falkman & Wiktoria, Jesper Rönndahl, Claes Malmberg, Orsa
Spelmän, Tina Ahlin, Gunnar Idenstam & Lisa Rydberg, Nyårskalazet och mycket, mycket mer!
Se hela höstens program i Konserthusets evenemangskalender:
https://vastmanlandsmusiken.se/evenemang/
Läs Västerås Konserthus programtidning här:
http://dmweb.v-tab.se/webpages/Konserthuset/KONS-170822.html
För mer information:
Rikard Gateau, verksamhetschef, konstnärlig avdelning, Västmanlandsmusiken
tfn 070-727 49 19
rikard.gateau@vastmanlandsmusiken.se
Västerås Konserthus har på 15 år utvecklats till ett av Sveriges bästa. Detta tack vare ett program med
både spets och bredd samt husets starka lokala och regionala förankring. Västmanlandsmusiken erbjuder
här ett stort utbud av musik och dans av hög kvalitet. Konserthuset är också mycket uppskattat av
populärartister och produktionsbolag. Västerås Sinfonietta har sin hemmascen i Konserthuset, liksom två
större amatörorkestrar. Totalt erbjuds omkring 200 evenemang om året för en publik på cirka 80 000
personer.

