
och ett extra stort tack till årets nytillkomna 
huvudsponsor taksäkerhetsmontörerna samt 

sponsorföretagen salong aqva, optimera västerås, 
mbf, ica fastighet, seniorproffsen, archus, 
new travel, vg-power och sEb. välkomna!

snart  börjar ett nytt kulturrikt år men först  
vill vi ge er en resumé över allt kul vi gjorde 

tillsammans under 2012.

1-LINE | ADVOKAT ROLF HANSEN | AFFÄRSTRYCKERIET 
AMPERE | AROS MEDIATEKNIK | ARCHUS | ASPHOLMEN FASTIGHETER 

BOSTADS AB MIMER | BYGGPARTNER | EA-GRUPPEN | ELMAN-BUTIKEN 
I VÄSTERÅS | ELITE STADSHOTELLET VÄSTERÅS | ERNST & YOUNG 

ETABLERING VÄSTERÅS | ET CETERA EVA TRANGÄRD ARKITEKTKONTOR 
FIRST HOTEL PLAZA | FOLKEBRANTS HERR | FRANK BISTRO | FRONTUS 
FRYXELLSKA SKOLAN | GINA TRICOT | HARRY BERGLUND FÖRVALTNING 
HESTIA | ICA FASTIGHETER | IKEA | KINNARPS INTERIOR MÄLARDALEN 

KLÖVERN | KULTUR & NÄRINGSLIV | KUNGSLEDEN | LÄNSFÖRSÄKRINGAR 
BERGSLAGEN | MACSUPPORT | MBF | MELLANSVENSK INDUSTRISANERING 

MUSIC & LIGHTS | MÄLARDALENS FÖRSÄLJNING & RÖR | MØLLER BIL 
NEW TRAVEL | NCC | NORÉN & LINDHOLM | NIBILL TEXT & REGI 

NÖJESINDUSTRIN | OPTIMERA | PEAB | POSTEN | PWC | QUICKNET 
REMSHAGEN | MEDIAPRODUKTION | SALONG AQVA | SANDÅ MÅLERI | SEB  
SENIORPROFFSEN | SJÖSTRANDS GRANIT & MARMOR | SKÄRÅS SVETS & 

MEKANISKA VERKSTAD | TB SCREEN | VÄSTERÅS KULTUR-, IDROTTS- OCH 
FRITIDSNÄMND | VG POWER | VÄSTERÅS SCIENCEPARK | ÖBERGS 

sponsorförEtag SOM LYSER PÅ 
ARTYs STJÄRNHIMMEL:

...OCH STJÄRNOR SOM lysEr litE EXtra: 

ALLPLAT & BYGGSERVICE
BYGG   BYGGNADSPLAT   ENTREPRENAD
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Krlsg 2 - En mötEsplats mitt bland 
Konst och Kulturarv. Den 25 januari visade 
vi lokalernas möjlighet till konferenser och möten  
med specialerbjudanden till Artyföretag.

sarahs nycKEl. Den 27 januari, på minnes- 
dagen över Förintelsens offer, såg vi Sarahs Nyckel 
på Bio Elektra. Efter filmen följde ett samtal med 
Agneta Berliner.

nya hattfabriKEn. Den 23 mars besökte vi 
matkulturens senaste tillskott i Västerås, Nya 
Hattfabriken. Peter Sandberg berättade om sin 
bakgrund och om passionen som drivkraft. 

nystart på västmanlands tEatEr. 
Den 23 maj träffade vi den nya teaterchefen Kajsa 
Giertz. Hon berättade om sina tidigare produktioner 
och presenterade kommande repertoar. Kvällen 
avslutades i Teatercaféet med en fusion av världs- 
musik framförd av Awake LOVE Orchestra.

sommarfEstEn. Den 12 juni anordnade ARTY 
ett sommarmingel tillsammans med sju andra nätverk. 
Vi möttes över branschgränserna, smakade på några 
läckra aptitretare och lyssnade till ett underhållande 
operastycke tillsammans.

arty on tour. Sommarkvällen den 17 augusti  
åkte vi till Strömsholm. På Borgåsunds hamncafé åt 
vi en lätt middag och fortsatte sedan till konsert med 
Eric Gadd och Bohuslän Big Band på Jazzens Museum.  

förKväll västErås Kulturnatt . 
Septemberkvällen startade vi med en specialkomp- 
onerad avsmakningsmeny på vin- och delikatess- 
mässan på Aros Congress Center. Därefter följde 
ett flertal rekommenderade besök i kulturnatten.

KonstKväll på KaZ gallEri. Den 4 oktober 
gav Bo Ljung en inblick i den kreativa processen och 
tekniken bakom hans tavlor i hans pågående utställ-
ning. Gallerist Ulla Löfdahl Reimerson stod värd och 
bjöd på en fantastisk mingelbuffé.

KulturrEsa till rom. Med arkitektur som 
tema tog Andreas Jägvald Mallsten på Archus med 
oss på en rundresa i arkitekturhistorian. Från det 
klassiskt antika Panteon till det hypermoderna 
kulturhuset Auditorium och Konstmuseet Maxxi. 

lars Wallin fashion storiEs på 
västErås KonstmusEum.  Den 26 november 
anordnade ARTY, Almi och Handelskammaren ett 
seminarum om forskningens påvisade samband  
mellan krea tiva miljöer och innovationer och hur  
unik exklusivitet görs i stor skala. Två dagar senare  
förvandlades KRLSG2 till en läcker klubbmiljö då  
Salong Aqva och Gina Tricot bjöd på en spektakulär 
frisyr och modevisning. 

tEmporart. Västmanlands läns museum och 
Citygalleriornas samarbete med en mobil konsthall, 
Temporart, utsågs till en av Sveriges bästa kultur- 
och näringslivssamarbete. ARTY var en av parter- 
na i samarbete med bl a Länsförsäkringar och Aros 
Mediateknik. Nu konceptualiserar vi Temporart för 
att leva vidare i Stockholm. 

förEläsningar. Under året har ARTY bjudits in 
vid olika tillfällen för att berätta om stiftelsens idéer 
och unika verksamhet. Däribland Rotary, Frukost- 
klubben, Västerås konstmuseum och Kulturella och 
Kreativa Näringar i Sörmlands event PlayDoo.

Kulturfond. Ur vår kulturfond har vi använt 
medel för att stötta bl a Gycklargruppen Trix, Awake 
LOVE Orchestra samt Operaverkstaden i Bergslagen.

Här är några händelser värda att boka in i kalendern. 
Håll utkik efter separata inbjudningar för mer information. 

nytt år  
– nya möjligheter till 
nya upplEvElsEr. 

16 fEb Stora Litteraturdagen 
på Elite Stadshotellet. Lyssna till 
författarna Viveca Sten, Herman 
Lindqvist och Susanna Alakoski och 
avnjut ett klassiskt Afternoon Tea.

21  sEp ARTYs traditionella 
förkväll till Västerås Kulturnatt.

3-6 oKt ARTY-resa till Bilbao 
– staden som vände en nattsvart 
varvs-, järn- och stålindustri 
till en blomstrande turistnäring 
genom att satsa på ett Guggen-
heimmuseum.

mötEsplats arty 
Under året kommer vi att 
erbjuda spännande konfer- 
ensmöjligheter, workshops 
och andra företagsanpassade 
aktiviteter på den kulturella 
mötesplatsen.

Har du frågor, egna idéer 
för stiftelsen eller önskemål 
för just ditt företag är du 
välkommen att kontakta oss. 
Ring 021-30 50 50 eller maila 
info@kulturstiftelsenarty.se


