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Västerås Sinfonietta på vift i nio
stadsdelar
Nu i början av juni, när Sverige är som vackrast, ger sig Västerås Sinfonietta
ut på en omfattande turné i Västerås stadsdelar med en gratis
försommarkonsert. Det blir nio konserttillfällen den 1–10 juni, med start på
Malmabergs mötesplats onsdag 1 juni kl 12.15 och avslutning fredagen den
10 juni kl 15.00 med en utomhuskonsert vid Mälarparkens café & kök (vid
otjänligt väder i Viksängskyrkan).
Ytterligare en konsert ges utomhus, på Vallby Friluftsmuseums friluftsteater
den 8 juni kl 12.15. Vid konserten på Life Center samma dag kl 15.00 – som
liksom alla andra konserter är öppna för alla – bjuds boende på

flyktinganläggningar på gratis fika. Man kan också välja att lyssna till
Sinfoniettan på dess hemmascen, Västerås Konserthus, den 2 juni kl 12.15.
Turnén arrangeras av Västerås stad i samarbete med Västmanlandsmusiken
och ingår i Kultur i stadsdelarna.
Hela Västerås Sinfonietta med 33 musiker medverkar tillsammans med ett
flertal sångsolister från Kammarmusikprogrammet vid Mälardalens högskola
och dirigentelever från Kungliga musikhögskolan. Den somriga repertoaren
omfattar verk av Stravinsky, Strauss, Delibes, Offenbach och Milhaud.
Här är alla tider och platser:
1 juni kl 12.15 – Malmabergs Mötesplats, Släggargatan 3
1 juni kl 15.00 – Tillberga Medborgarhus, Kvistbergavägen 10 A
2 juni kl 12.15 – Västerås Konserthus
2 juni kl 15.00 – Bäckbyhuset, ingång från Bäckby torg
8 juni kl 12.15 – Vallby Friluftsmuseum, friluftsteatern
8 juni kl 15.00 – Träffpunkt Skiljebo, Skiljeboplatsen 1
9 juni kl 15.00 – Life Center, Brandthovdagatan 1
9 juni kl 18.00 – S:t Ilians skolas matsal, Pettersbergsgatan 39
10 juni kl 15.00 – Kajen vid Mälarparkens café & kök (vid olämpligt väder
flyttas konserten till Viksängskyrkan)
För mer information, kontakta kultursekreterare Kerstin Klingmann,
kerstin.klingmann@vasteras.se, 021-39 14 65.

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett
tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås.
En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan
och tekniken lever i en framgångsrik symbios.
Jobba i Västerås stad
Gå i skola i Västerås

