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Det här är för dig som är nyfiken.
Som vågar tänka nytt. Som vill stärka
företagets varumärke. Och som vill
få nya idéer till din marknadsföring.
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Under våren 2015 bjuder vi tillsammans in till tre seminarier med
föreläsare som verkar inom områdena kultur, forskning och näringsliv.
Men också de företag som varit med i utvecklingen av Artybranding.
Seminarierna syftar till att förmedla kunskap om hur kultur kan bidra
till att utveckla människor, företag och samhälle och inspirera till fler
samarbeten mellan kultur och näringsliv.
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ARTY har tillsammans med Västmanlands Teater, Västerås konstmuseum
och Västmanlands läns museum, i ett unikt samarbete med näringslivet,
utvecklat tre tjänster där teater, konst och historia är tematiken för
utveckling av olika delar inom företagandet.
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[bygga varumärke med kultur]
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Stärk företagets relationer
genom aktiviteter som
stärker hjärnmuskler och
befriar endorfiner.

Teater påverkar. Hälsa.
Demokrati. Fantasi.
Hur kan teater utveckla
medarbetare, en avdelning
eller ett helt företag?
Västmanlands Teater
30 januari kl 14–17.

Stärk företagets
varumärke genom
att berätta en egen
unik historia.

Historia speglar. Idéer.
Kärnvärden. Identitet.
Hur kan en historia attrahera
arbetskraft och marknadsföra
ett företag, produkt eller tjänst?
Västmanlands läns museum
20 februari kl 14–17.

Förändra bilden av
en fastighet, ett kvarter
eller en hel stadsdel
med samtida konst.

Konst kommenterar.
Platser. Människor.
Samtiden. Hur kan konst
skapa uppmärksamhet
kring ett företag, en fastighet
eller en plats?
Västerås konstmuseum
20 mars kl 14–17.
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LÄS MER OCH BOKA PÅ: ARTYBRANDING.KULTURSTIFTELSENARTY.SE
KULTURSTIFTELSEN ARTY | 021-30 50 50 | KULTURSTIFTELSENARTY.SE
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tack!

1 LINE • ADVOKAT ROLF HANSEN • AFFÄRSTRYCKERIET • ARCHUS • AROS BYGG & FÖRVALTNING
AROS HYRESMASKINER • AROS MEDIATEKNIK • ASPHOLMEN FASTIGHETER • BOSTADS AB MIMER
BYGGPARTNER • CARE OF HAUS • CAVERION SVERIGE • DESIGNPARTNER • EA-GRUPPEN
EKSTRÖMS KONST- & INRAMNINGSAFFÄR • ELITE STADSHOTELLET • ELMAN-BUTIKEN
ERNST & YOUNG • ET CETERA EVA TRANGÄRD ARKITEKTKONTOR • FIRST HOTEL PLAZA
FOLKETS BAR & RESTAURANG • FRANK • FRYXELLSKA SKOLAN • HARRY BERGLUND FÖRVALTNING
ICA FASTIGHET • IMTECH VÄSTERÅS • INSPISEUM • KINNARPS INTERIOR MÄLARDALEN • KLÖVERN
KUNGSLEDEN • LÄNSFÖRSÄKRINGAR BERGSLAGEN • MARK SÖDERGREN & FLINK • MBF
MELLANSVENSK INDUSTRISANERING • MÄLARDALENS FINSNICKERI • MÄLARDALENS
FÖRSÄLJNING & RÖR • MÖLLER BIL • NCC BOENDE • NEW TRAVEL • NORÉN & LINDHOLM
NÄRINGSLIV VÄSTERÅS • OPTIMERA VÄSTERÅS • PEAB • PWC • QUICKNET • RAMBÖLL SVERIGE
REMSHAGEN MEDIAPRODUKTION • RIKSBYGGEN • RIKSBYGGEN SERVICECENTER • SALONG AQVA
SANDÅ SVERIGE • SEB • SENIORPROFFSEN • SENTERA KUNDRELATIONER • SKÄRÅS SVETS &
MEKANISKA • STEGIA • TACK PRESENTREKLAM • TB-SCREEN • VOITH • VÄSTERÅS SCIENCE PARK
VÄSTMANLANDS FASTIGHETSSKÖTSEL • ÖBERGS

...för ett fantastiskt
år med oss på ARTY!
Och ett extra stort tack till årets nytillkomna sponsorföretag:
Aros Bygg och Förvaltning • Aros Hyresmaskiner • Care of Hause
Inspiseum • Mälardalens Finsnickeri • Ramböll Sverige

15 FEBRUARI STORA LITTERATURDAGEN
Arne Dahl, Cecilia Hagen och Tomas Bannerhed berättade
om sina författarskap. Arrangör Lars Renvall föreläste om
modernismens födelse. I pausen serverades en klassisk
Afternoon Tea.

15 MARS
DEN FLYGANDE
HANDLÄGGAREN
Vi gick på premiär av
Den Flygande Handläggaren, en blodig satir om Försäkringskassan.
Dramatikern Gertrud Larsson inledde kvällen
med att berätta om sin idé och arbete med pjäsen.

14 MAJ OKLASSISKT KLASSISKT AFTER
WORK Dagarna innan Västerås Sinfoniettas konsert
i London framfördes en kortversion i after-workformat. Under middagen berättade orkesterchef
Rikard Gateau om Sinfoniettans målbild samt gav
en kort introduktion till musiken. Kvällen avslutades
med barhäng i orkesterrummet.
20 MAJ GLADA HUDIK
Pär Johansson, grundare av
Glada Hudik-teatern, berättade om utmaningarna och
om glädjen i sitt arbete. Om
motgångar och framgångar. Och om de
viktiga samarbeten som gör det möjligt
för verksamheten att utvecklas vidare.

Snart börjar ett nytt kulturrikt år
men först en resumé över 2014.
Foto: Trons

16-18 MAJ LONDON CALLING
Västerås Sinfonietta gjorde lyckad
internationell premiär! Arty var med
på resan när orkestern tillsammans
med världsartisten och trombonisten
Christan Lindberg spelade på Cadogan
Hall i London.

10 JUNI SOMMARFESTEN
Tillsammans med åtta nätverk bjöd ARTY in till sommarmingel på
Brasserie Stadsparkens nyinvigda uteservering. Ungdomar från
Växhuset överraskade med flashmob, trummor och musikmarsch.

4 JULI BLÅ GRODORNA,
JAZZENS MUSEUM
Bussresa, god mat och exklusiv
visning av Europas första och mest
omfattande jazzmuseum. Sommarkvällens konsert med Peter Carlsson
och Blå Grodornas bjöd på en mängd
varierade musikstilar och dråpliga
berättelser.

20 AUGUSTI
INVIGNING EXPECTRUM
Under sommaren flyttade Arty till
expectrum. Cirkus Cirkör, Torbjörn Grass
med Ad Hoc och invigningstalare satte
tonen för en lyckad kväll där över 700
gäster minglade på möjligheternas
mötesplats.

23 AUGUSTI VISFESTIVAL, I LASSES KVARTER
Under bar himmel och kartfyllda äppelträd fyllde lokala visartister
luften med värmande toner i takt med ett oupphörligen hällande regn.
Den värmande soppan, kaffet, det hembakta fikabrödet och filtarna
räddade kvällen för både publik och artister som höll ut natten lång.
17 SEP–12 NOV TEATER PÅ LUNCHEN! Varje onsdag under nio
veckor bjöd Arty in till soppteater på Västmanlands Teater. Bland andra
Helge Skoog, Yvonne Skattberg och Göran Forsmark serverade nyttiga
luncher för både kropp och själ.
20 SEPTEMBER KULTURNATTEN
Årets förkväll började vid det nyinvigda konstverket PLY på Vasaplan där konstnären Eva Hild
gav en exklusiv visning. På expectrum, kort därefter, berättade Eva om skapandeprocessen
samt sitt konstnärskap. Lina Ahtola på Västerås Konstmuseum, beskrev stadens uppdrag kring
offentlig konst och hur de kan hjälpa företag som vill använda konst i sin utveckling av fastigheter. Förkvällen avslutades med räksmörgås i Plazas lobbybar tillsammans med kulturnattsgeneralen Jonas Bresser som gav tips på nattens have-to-see.
7 OKTOBER KONSTLUNCH
Lina Ahtola på Västerås konstmuseum visade Monika Goras
Jimmys – skulpturer i självlysande färger och organiska former. Lina berättade
om konstnären, verket, idén till inköpet och varför
utomhusskulpturerna, avsedda för Östra Hamnparken,
nu ställdes ut inne på museet. Till lunch serverades en
buffé av orientaliska specialiteter.

24 OKTOBER ANE BRUN,
KONSERTHUSETS VÄNNER
Konserthusets Vänner bjöd in föreningens och Artys sponsorföretag till
en informations- och mingelkväll.
Middag serverades vid dukade bord
på lilla scenen innan Ane Brun intog
stora scenen och gav en akustisk och
fantastisk solokonsert.

10 DECEMBER VERNISSAGE OCH ARTY AWARD
I samband med julminglet på expectrum delade Arty för första
gången, under festliga förhållanden, ut ett stipendium om
10 000 kr. Konstnärsparet Christer Rispling och Michael Reuter
premierades för postart.se, konst på nätet som Arty tycker är
ett lysande exempel på kulturentreprenörskap.

