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Nils Ferlin träder in på Stadras tiljor.  
Urpremiär på Johans Bernanders pjäs REVYKUNGEN 
”Rulla upp lite glans och teater, det behövs någonting ett-tu-tre” är en av poeten Nils 
Ferlins troligtvis mer obekanta rader.  

Denne poet, denne författare som detta år kläs i gestalt, är förträfflig för ett tea-
tersammanhang. Ferlin var ju bland annat revyartist i Filipstad en gång i tiden. 
Vi vet också att Ferlin är en av de mest folkkära poeterna i Sverige. Och vem 
annars lyckas få en skulptur att bli till ett måste som fotograferingsmotiv, än 
han där han sitter på en soffa i Filipstad. 

Stadra teater har, sedan många år, som specialitet att på olika sätt gestalta 
kärleksfulla lögner om svenska författare. Den traditionen är inspirerande 
att fortsätta med. 

Nu hälsar vi publik och press välkomna in till Landet Stadra, och in i fantasins 
värld. Stadra är platsen för tidsförflyttning, för blandning av stor dramatik, hu-
mor och sann folklighet i skrud av olika förklädnader. Vi säger som vi brukar, 
med andra ord - teaterfantasterier i Bergslagen. 

Stadra Teater fyller 15 år denna säsong. Här har en rikhaltig flora av skåde-
spelare, artister, regissörer, dramatiker, musiker och andra teaterverksamma 
passerat revy. Såsom många andra år presenterar Stadra nu en nyskriven 
pjäs: REVYKUNGEN – en vemodig komedi där självaste Nils Ferlin säljer 
visor till nöjets estrader av Johan Bernander. Detta blir också Johan Ber-
nanders femte uppsättning hos oss. Pjäsen utspelar sig år 1941, mitt under 
brinnande krig. På familjen Zättergrens revyteater, där Zäta själv tillsammans 
med hustru Graziela upprätthåller glädje, teater och konst, har de kört fast i 
gamla hjulspår. Nu söker de med ljus och lykta efter nytt material. Efter ett in-
terurbansamtal till Stockholm finner Zäta rätt på Nils Ferlin som övertalas att 
komma för att skriva texten. I och med hans ankomst tar pjäsen en riktning 
som ingen har trott… 

Vår komedi rymmer stor upprymdhet, ett nordiskt vemod, ett stråk av sorg, och 
en stor portion glädje. Vi hoppas innerligt att kunna ge publiken en extraordi-
när teaterupplevelse i den svenska sommarkvällen. Där publiken åter en gång 
får möta Ferlins verk, i kombination med Bernanders vittra språkdräkt. I pjäsen 
finns repliken ”I år blir det både naket och politiskt” men dithän sträcker sig inte 
vår uppsättning fullt ut.  

Vi hoppas också ge publiken skrattrynkor i ögonvrån. Samt något som biter till 
i magen. Att vi kan förena känslan - sorgen och glädjen - att få gå ut hand i 
hand i sommarnattsljuset. 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Produktionsfakta 
Revykungen av Johan Bernander med urpremiär den 29 juni. 
Spelas fram till 11 augusti  
(onsdag, torsdag, fredag kl 19, lördag kl 17, söndag kl 15) 
 
Regi   Johan Bernander 
Scenografi  Märta Fallenius 
Kostym   Mari Gasslander 
Nykomponerad musik  Anders Ortman  
Skådespelare  Rune Jakobsson, Eva Haldert, Jan Koldenius,  

Anita Nyman, Gunilla Orvelius, Magnus Wetterholm,  
Elvira Eberfors. Samt barn och ungdomar. 

 
Landet Stadra utfärdar asyl för alla och en var som lider av, eller uppfattar sig som 
kulturellt förföljd! 
 
Kontakta Stadra Teater  
Magnus Wetterholm/konstnärlig ledare 0587-710 24 
Teaterfoajén i Nora Elizabeth Franzén 0587-31 13 05 
stadrasommarscen@telia.com | www.stadrasommarscen.se 
 
Pressbiljetter bokas via Teaterfoajén 0587-31 13 05 eller via  
stadrasommarscen@telia.com 


