Köping 10 december 2020

Glitter, stämningsfull skönsång och tända ljus
- Sparbanken och Karlbergsskolans musikprofil bjuder på
luciaprogram i lokal-tv
När pandemin sätter stopp för att lokala luciatåg turnerar runt och förgyller morgonstunden och
luciadagen bjuder Sparbanken, tillsammans med Karlbergsskolans musikprofil, på ett finstämt luciaprogram
på Västmanlands Television. Från klockan 08.00 på söndag den 13 december finns programmet tillgängligt
på www.vastmanland.tv - se det när du vill under dagen.
- På det här viset kan alla i Köping, Arboga och Kungsör få ta del av skönsång från Karlbergsskolans
musikprofil, och även av några andra lokala artister. Det är bara att krypa upp i soffan, ta fram glöggen eller
pepparkakan och njuta, säger Denny Hedenström, marknadschef på Sparbanken Västra Mälardalen.
Varför bjuder ni på Sparbanken på detta?
- Vi hoppas att ett luciaprogram på lokal-tv ska kunna skänka lite glädje och ljus nu när dagarna är mörka,
och många tillbringar mer tid hemma. Dessutom är det en chans för musikprofilen på Karlbergsskolan att få
visa upp sig lite, nu när övningstillfällen försvinner på grund av rådande restriktioner, säger Denny
Hedenström och fortsätter:
- Att kunna bidra till att skänka julstämning och samtidigt få visa upp talanger som vi har här i Västra
Mälardalen, känns helt fantastiskt.
Magdalena Jogevall, musiklärare på Karlbergsskolan, berättar att eleverna blev jätteglada när de fick frågan
att vara med i programmet.
- Vi kommer att bjuda på en blandning av klassiska lucia- och jullåtar, varvat med lite solosång, och hoppas
att alla tittare därhemma får samma härliga julkänsla som vi har när vi framför låtarna, säger hon.
Här kan du se programmet
Programmet sänds i Västmanlands Television hela söndagen den 13/12 med start kl. 08.00.
Antingen ser man det direkt på TV:n i kanalutbudet eller när man vill via hemsidan www.vastmanland.tv.
För mer information
Denny Hedenström, marknadschef
Telefon 0221–344 27
E-post denny.hedenstrom@sparbankenvm.se

Fakta om Sparbanken Västra Mälardalen
Sparbanken Västra Mälardalen är en lokal Sparbank. Det innebär bland annat att vi inte har några
aktieägare. Istället har vi en idé som går ut på att varenda krona som våra kunder sparar hos oss ska stanna
kvar i det lokala ekonomiska kretsloppet och främja Västra Mälardalens utveckling. Och de pengar vi tjänar
ska komma till nytta för alla som bor och verkar här i trakterna.
Sparbanken Västra Mälardalen har ca 85 anställda vid fyra kontor i Köping, Arboga, Kungsör och Kolsva. För
mer information om Sparbanken Västra Mälardalen besök www.sparbankenvm.se.
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