
PRESSMEDDELANDE 
från Stadra Teater | 0587-31 13 05  |  	  www.stadrateater.se 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!
STADRAMÅLARNA 
Den nyskrivna pjäsen Stadramålarna blir den stora inramningen av årets 
säsong på Stadra Teater. Ett 20-års jubileum närmar sig med stormsteg för 
denna vår scen som av många kallas för ”Bergslagens vackraste spelplats”. !
Premiären närmar sig.  
Den 8 juli slås portarna upp för Stadramålarna av Johan Bernander. !
Året är 1928. Samuel Muhrén tar initiativet att samla sina konstnärsvänner för 
att bo och arbeta i ett konstnärskollektiv, i tidens anda. Här ska de kunna ar-
beta, drömma, diskutera, äta, dricka och leva, inspirerade av andra framgångs-
rika konstnärsgrupper runt om i världen. Men det är inte så enkelt. Relationer 
drivs till min spets. Gruppens kvinnor utmanar männen. Och oväntade för-
vecklingar ställer nya frågor. !
Johan Bernander har skrivit en pjäs med humor men kanske framför allt med 
ett starkt vemod. Stadramålarna är en scenisk tavla som i vackra bilder vill ge-
stalta hur svårt det är att verkligen vara fri. Som med ett sprudlande språk vill 
tala om konstnärliga drömmar och visioner. Som med ömhet vill skildra våra 
tillkortakommanden i våra relationer med varandra. !
I dramatikerns egen regi och i Märta Fallenius fantasifulla scenografi, inspire-
rad av dåtidens konst, med Anders Ortmans specialskrivna, stringenta musik 
vill den konstnärlige ledaren Magnus Wetterholm och hans ensemble bjuda 
till fest för sinnena. !
Årets ensemble består av både gamla och nya aktörer. I rollerna ser vi - Gunilla 
Orvelius, Bengt Braskered, Rune Jakobsson, Ellen Hennig, Eva Haldert och 
Magnus Wetterholm. !
Övriga program 
Längre fram i sommar väntar programkvällar med Ernst Kirchsteiger, som för 
övrigt gjorde Jul med Ernst på Stadra gård, med fartygsexperten Claes-Göran 
Wetterholm och med skådespelaren Solveig Ternström. Traditionen med fa-
miljeföreställningar fortsätter och i andra delen av augusti gästar Dockteater-
verkstan oss med två av sina mycket vackert berättade föreställningar för såväl 
stor som liten. Clownen Bulgo medverkar också. !
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Konst 
I år presentera vi nya verk i skulpturparken. I kaféet ställer konstnären Marga-
reta Lindman ut ett antal verk i olja. Lilla scenen blir utsmyckad genom Gerd 
Göran, som är en bra bit över 90 år men likafullt verksam. Bland annat i hen-
nes stora utställning på Rackstadmuseet. I år blir konstnärernas uttryck extra 
betydelsefullt genom vår uppsättning Stadramålarna. !
Kontakt 
Teaterfoajén i Nora, Elizabeth Franzén 0587-31 13 05.  
Förboka pressbiljett.  info@stadrateater.se!
Konstnärlig ledare Magnus Wetterholm 070-538 19 95 
stadrasommarscen@telia.com  |  www.stadrasommarscen.se  !
Kalender - Stadra Teater 

8-16 juli STADRAMÅLARNA 
onsdag-fredag klockan19, lördag klockan 17 söndag klockan 15  
Årets nyhet Det finns tillgång till direktbuss från Örebro (via Nora)  
15/7, 22/7, 29/7, 5/8,12/8 samt 16/8 

21 juli klockan 19  
Ernst Kirchsteiger - Jag dansade en jul med Stadra 

19 augusti klockan 19  
Claes-Göran wetterholm - Fartygskatastroferna på Östersjön 1945 

20 augusti klockan 19  
Solveig Ternström - Från Dramaten till riksdagen 

22-augusti, klockan 15  
Dockteaterverkstan ger - Sällsamma händelser på Larssons lager. Clownen 
Bulgo uppträder på teaterplan 

23 augusti, klockan 15  
Dockteaterverkstan ger - Apkonster. Clownen Bulgo uppträder på teaterplan. 
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