Stadsarkivets program hösten 2021
September - Oktober
Onsdag
15 september
kl. 17.30 – 19.00

Ute blåser rösträttsvind – Kvinnors kamp för
rösträtt i Västerås och Västmanland
Om de kvinnor i Västerås och Västmanland som
engagerade sig för rösträtten och medverkade till
demokratins genombrott i Sverige 1918-21.

Föredrag med Johan Andersson, arkivarie
Samarbete med länsmuseet inom utställningen ”Fira
demokratin” från Sveriges riksdag.
Plats: Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2,
Hörsalen. Föredraget kommer att spelas in.
Obligatorisk föranmälan till:
anmalan.karlsgatan2@regionvastmanland.se
Torsdag
14 oktober
kl. 18.00

Visning av konsten i stadshuset

Vilka tankar lågva
bakom den ambitiösa konstnärliga
gestaltningen av Västerås stadshus när det byggdes
under 1950- och 1960-talen? Västerås tidigare
kulturchef Staffan Rune visar och berättar om
konstverken och dess tillkomst med utgångspunkt
från bevarade arkivhandlingar.

OBS! Antalet deltagare i konstvandringen är
begränsat till 20 personer.
Samling: inne i stadshusentrén kl. 17.50.
Obligatorisk föranmälan till stadsarkivet.
stadsarkivet@vasteras.se eller på telefon
021-39 19 93
Fri entré till samtliga arrangemang!
Mer information finns på www.vasteras.se/stadsarkivet
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer
Västerås stadsarkiv –
Pusselbitar till din historia!

Var god vänd

.

Stadsarkivets program hösten 2021
November
Torsdag
4 november
Kl. 18.00

Kyrkogårdskultur - seder, sägner och gamla
Västeråssjälar
Alla helgons och alla själars dagar är en högtid med
kulturella rötter djupt ner i medeltiden. Ur kulturhistoriskt
perspektiv är kyrkogårdar platser där olika tider möts, där
olika kulturer korsar varandras spår och där både nuet och
historien finns närvarande. Följ med på en höstpromenad på
Östra kyrkogården.

Visning med Rebecca Svensson, filosofie doktor i
ekonomisk historia
Samling vid Östra kyrkogårdens huvudentré på
Alléstigen, kl. 17.50.
OBS! Antalet deltagare i visningen är begränsat till
20 personer.
Obligatorisk föranmälan till stadsarkivet
stadsarkivet@vasteras.se eller på telefon
021-39 19 93
Lördag
13 november

Arkivens Dag – Årets tema: Röster i arkiven
Ett årligt återkommande arrangemang över hela
Norden. Mer information om plats, utställningar
och föredrag kommer att finnas på stadsarkivets
hemsida.

Fri entré till samtliga arrangemang!
Mer information finns på www.vasteras.se/stadsarkivet
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Västerås stadsarkiv –
Pusselbitar till din historia!

Var god vänd

