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VÄSTERÅS

STORT
FAMILJE 
TIVOLI

på Skiljebo (Skiljeboskolan)

Vi öppnar: 
Fre 17/4  kl. 16.00
Lör 18/4  kl. 12.00
Sön 19/4  kl. 12.00

Stort godisregn
lördag kl. 16.00
med utlottning
av biljetter till
valfrti karusell!

www.vafabmiljo.se
info@vafabmiljo.se

www.facebook.com/ 
VafabMiljo

Tel: 021-393500

I Cirkulera pratar komikern Fredrik Lindström om ekonomi och 
konsumtion. Du kan läsa om att vi återvinner mer, hur du kan 
låna kläder på Klädbiblioteket och hur du kan bli Miljönär. 
Läs också om VafabMiljös satsning på bilpool med biogas-
drivna bilar. Och grattis till er som vann i vår korsordstävling. 
Tävling - vinn biljetter till föreställningen Ägd! Trevlig läsning!

Avfallsmagasinet kommer i din brevlåda

Tisdagen den 21 april på 
Västmanlands Teater ges 
föreställningen ”Sylvi” – 
ett klassiskt, häftigt och 
drivet passionsdrama. 
Föreställningen är ett 
finskt gästspel som upp-
förs på finska och svens-
ka.

Sylvi är ung, vild och uttrå-
kad. Hon vill älska och bli 
älskad, men är fångad i ett 
kärlekslöst äktenskap med 
sin äldre förmyndare. Så mö-
ter hon barndomsvännen 
Victor och en våg av passion 
och åtrå sköljer genom hen-
nes dagar och nätter. Gräns 
efter gräns överträds och 
skandal läggs till skandal. 

Sylvi vägras skilsmässa och i 
sin desperation kan hon bara 
se en utväg … Det är allt eller 
inget som gäller.  

Blandar språken
Pjäsen är skriven av Minna 
Canth (1844–1897) som är en 
av Finlands mest hyllade och 
framträdande kvinnliga för-
fattare och dramatiker. Hen-

nes födelsedag den 19 mars är 
allmän flaggdag i Finland. 
Föreställningen regisseras av 
prisbelönte Mikko Roiha, 
känd för sina moderna tolk-
ningar av finska klassiker.

I föreställningen växlar 
skådespelarna mellan svens-
ka och finska. Föreställning-
en textas i scenografin till 
svenska och finska samt i app 
till engelska, tyska, svenska 
och finska. Föreställningen 
börjar klockan 19.00. Klock-
an 18.00 i Teatercaféet berät-
tar Merja-Liisa Heikkinen 
från Finlandsinstitutet i 
Stockholm om pjäsförfatta-
ren Minna Canth.

Lasse Olsson
lasse.olsson@vasterastidning.se

Fram till den 21 april i 
Hörsalen på Stadsbiblio-
teket pågår fotoutställ-
ningen ”Skogsbranden, 
Västmanland 2014”. Det 
är Stephanie och Ulrika 
Örjas som visar foton 
tagna under och efter 
branden. 

Stephanie och Ulrika Örjas 
är från Långshyttan i Dalar-

na. Stephanie har fotografe-
rat i cirka 25 år och Ulrika i 
cirka 30 år. 

– Tillsammans fotografe-
rar vi allt från natur till över-
givna platser och det vi vill 
göra är att dokumentera 
dessa platser för eftervärlden. 
Vi vill förmedla den känsla vi 
får när vi är på en plats och 
fotograferar oavsett om det 
är en övergiven plats, gatufo-

tografering eller naturfoto-
grafering, berättar de. 

Utställningen består av 
totalt 20 stycken bilder. Det 
är tio bilder från dag två av 
branden samt tio bilder en 
månad efter att branden star-
tade. För fler foton gå in på 
fotografernas Facebooksida 
”2witchesphoto”. 

Lasse Olsson
lasse.olsson@vasterastidning.se

Skogsbranden genom linsen
FOTO FRÅN UTSTÄLLNINGEN ”Skogsbranden, Västmanland 2014”. 

Ett drama fyllt av 
passion och åtrå

När: Tisdagen den 21 
april klockan 19.00.
Var: Västmanlands Tea-
ter, Slottsgatan 11, Väs-
terås

OM  Sylvi

UR SYLVI. Här ses Pia Andersson och Matti Raita.  FOTO: ILKKA SAASTAMOINEN


