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Vår 16:e säsong 2013 på Stadra Teater - sommarscen fortsätter!
Än är det några dagar kvar för vår uppsättning Revykungen - en vemodig komedi där självaste Nils 
Ferlin säljer visor till nöjets estrader. Produktionen spelas till och med söndag den 11 augusti. Den 
har blivit en kritiker- och publikframgång. Varje kväll ger publiken uttryck för sin positiva 
upplevelse.

Sedan bjuder vi in till ett underbart uppdukat buffébord - av ett helt annat slag - i 
augustiskymningen. Eller vad sägs om följande:

15 augusti klockan 19
Sånger av Jacques Brel

En succé. Magnus Wetterholm står åter på Stadrascenen och sjunger sånger av Jacques Brel. 
Tillsammans med Tommy Nilsson, dragspel och Anja Strautmanis, cello lyfter de publiken till 
oanade höjder.

16 augusti klockan 19
Rakt i hjärtat – en cellokonsert

Anja Strautmanis presenterar en konsert med musik (Bach, Lidholm och Vasks) och dikt (Boye, 
Södergran och Ekelund). På Lilla scenen med Greckens vågor alldeles utanför dörren blir det en 
skimrande sommarnattskonsert. Anja har medverkat på Stadra i Kungens komediant, Sånger av 
Brel och Vill ha dig.

17 augusti klockan 19
1912 – Ombord på Titanic
En fin tradition på Stadra upprätthålls – Claes-Göran Wetterholm framträder tillsammans med sex 
anförvanter till överlevande från Titanic 1912. Tillsammans ger de gripande berättelser om det 

mytomspunna fartyget Titanic. Claes-Göran har världen som arbetsplats, om det så gäller föredrag, 
författande, förmedlande av historia eller ansvarig för Titanicutställningar. Han är helt enkelt en 
auktoritet på detta område. Vi säger som i filmtiteln, det blir ”A night to remember!”

23 och 24 augusti klockan 18
SIMSALABIM 
Säsongen 2013 avslutas med två magiska kvällar.
Familjeföreställning med trollkonstnärer, gycklare och magiker i två akter.

Malin Nilsson Sverige, Robert Jägerhorn, Finland, Thorsten Andreasson, Sverige (var med och 
startade Gycklargruppen) och handstandsartisten Mika Ollikainen, Finland.

En föreställning som vi lovar blir något utöver det vanliga.

Vi hoppas att inte Stadra trollas bort denna kväll…
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