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TACK!
... för ett
fantastiskt år
med oss på
ARTY!
Och ett extra stort tack till årets nytillkomna sponsorföretag:
Caverion Sverige AB • DesignPartner • Ekströms konst& inramningsaffär • Folkets Bar & Restaurang •
Imtech Västerås • Mark Södergren & Flink • Riksbyggen •
Riksbyggen Servicecenter • Stegia • Tack! Presentreklam •
Västmanlands Fastighetsskötsel AB
Välkommna!
Snart börjar ett nytt kulturrikt år men först en
RESUMÉ ÖVER 2013.

16 FEB STORA LITTERATURDAGEN. Med essäer och
levande musik presenterades Västmanlands litteraturhistoria.
Susanna Alakoski, Viveca Sten och Herman Lindqvist
berättade om sina författarskap och deltog i pausens
mingel med afternoon tea.
23 MARS ARTY ON TOUR. På temat privata konsthallar
besökte vi Temporart – en mobil konsthall som utvecklats av
länsmuseet, Citygalleriorna och Arty i Västerås och som under
2013 flyttade in i Vällingby City. Därefter fortsatte resan till
Värmdö och Artipelag där vi visades runt av självaste Björn
Jakobson, även ägare och grundare av företaget BabyBjörn.
17 MAJ ARTYLUNCH. En visning av Klara Kristalovas utställning
på Västerås konstmuseum. En spännande sagovärld i glaserad
keramik och akvarell. På Kafé Karlsgatan serverade gästspelande
Frank Bistro lunch inspirerad av utställningens vilda mystik.
11 JUNI SOMMARFESTEN. På en fullsatt Folkets bar och

terrass minglade vi tillsammans med nio andra nätverk.
Ungdomar från Växhuset bjöd på överraskande street
performance.

21 SEP FÖRKVÄLL KULTURNATTEN. Årets förkväll bjöd
på mingel, vernissage och visning av Patrik Holmbergs
utställning på Ekströms Konst. Kvällens gäster erhöll också
ett ARTY-kort som våra medlemskrögare laddat med bra
erbjudanden under Kulturnatten.

26-29 SEP ARTY KULTURRESA TILL BILBAO

– staden som förvandlats från anonym industristad till
het trendstad. ARTY reste dit för att höra hur det hela
började, vad som händer idag och vilka utmaningar man
står inför i framtiden. Om Guggenheimeffekten
och hur stadens invånare, företag, kulturaktörer
och besöksindustri berörs.
Vi träffade representanter för Bilbao stad och
guidades genom det nyinvigda konstdistriktet.
Vi hörde ett företag inom silikonbranschen berätta
hur de samarbetat med en konstnär för att finna
en kreativ lösning på sitt utvecklingsbehov och
hur organisationen Conexiones Improbables
sammanfört dem. Vi fick inblick i Guggenheims
sponsorprogram och en guidad visning av museet.
Ett besök hos ett konstnärskollektiv med internationella uppdrag gav oss avslutningsvis det
lokala kulturlivets perspektiv på stadens satsning
inom konst- och kulturlivet.
11 OKT TEATERKONSERT. På Västmanlands Teater

såg vi Tills döden skiljer oss åt. En föreställning om kärlek,
svek, liv och död där handlingen spelades baklänges och
berättades med musikaliska tolkningar av bl.a. Marvin Gay,
Prince och Britney Spears. I pausen fick vi höra regissören
berätta om sina tankar och arbete bakom produktionen.

ARTYBRANDING – för företag som vill stärka relationer
och bygga varumärke med kultur. I konceptet ingår erbjudanden och samarbetsformer som vi under året tagit fram
tillsammans med Västmanlands Teater, Västerås konstmuseum och Västmanlands läns museum. Varje erbjudande
lanserades i samband med ett informativt och inspirerande
seminarium:
13 SEP RELATIONEN – TEATER SOM PERSONALFÖRMÅN. Anders Frennberg, Cirkus Cirkör och Kajsa

Giertz, Västmanlands Teater beskriver teaterns kraft
och katalysator till andra samhälls- och kunskapsområden.
Om hur teatern utforskar, tolkar och speglar samtiden
och vilken roll den kan spela i andra samhällsområden.
Teaterhäftet är för dig som vill stärka företagets relationer
och ge din personal en förmån som stärker hjärnmuskler
och befriar endorfiner.

25 OKT PLATSEN – KOM IGÅNG MED KONST.

Åsa-Viktoria Wihlborg, ArtPlatform, Jonas Dahlberg,
konstnär och Svante Torell, tidigare region- och
marknadschef på Vasakronan pratar om hur konst kan
förändra ett helt bostadsområdes identitet eller en
enskild fastighet. Om processen från idé till färdigt verk,
investeringar och vinster i både mjuka och hårda värden.
Kom-i-gång med konst är ett startpaket som Västerås
konstmuseum erbjuder dig som vill lära dig mer.

8 NOV HISTORIEN – KOM IGÅNG MED HISTORY
MARKETING. Alexander Husebye, VD på Centrum för

Näringslivshistoria, Edward Blom, arkivarie och kulturhistoriker, Anders Hallgren, ICA-handlarna och Erik Nissen
Johansen, kreativ ledare och grundare av företaget Stylt.
Tillsammans beskriver de hur historia stärker företagets
varumärke och skapar unika upplevelser. Kom-i-gång med
History Marketing är ett startpaket som Västmanlands läns
museum erbjuder företag som vill söka efter sina rötter
eller börja bygga en historia för framtiden.

NYTT ÅR – NYA MÖJLIGHETER
TILL NYA UPPLEVELSER.
Här är några händelser värda att boka in i kalendern.
Håll utkik efter separata inbjudningar för mer information.

15
FEB

STORA
LITTERATURDAGEN
Några av landets mest populära författare berättar om sina författarskap.
Lyssna, ställ frågor och köp signerade
böcker på plats. I pausen serveras
klassiskt afternoon tea.

16-18
M AJ

ARTY KULTURRESA
Efter Venedig, Rom och
Bilbao bär den fjärde ARTY-resan
av till London tillsammans med
Västerås Sinfonietta som gör ett
gästspel med målet att slå sig in
på den internationella arenan.

