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Stadra 2018

Härmed framför vi vårt innerliga tack till alla er som
på olika sätt bidragit till vår verksamhet. Större delen av
Stadra Teaters säsong 2018 är nu avslutad.
Vi vänder oss till kommun, region, stat, akademien,
organisationer, fonder, stiftelser, bank, tidningar,
företag, museum och privatpersoner och hoppas att
denna redovisning kan berätta vad ert stöd betytt
för oss och för publiken. Tack vare ert ekonomiska
stöd samt det förtroende ni gett oss har vi kunnat
genomföra en mycket framgångsrik säsong. Vår
förhoppning är att Stadra Teater i Bergslagen har
förmått återgälda er med berikande teaterfantasterier och konstupplevelser, skänkt sann glädje och
känslofulla stunder.
Dessutom ett hjärtligt tack till styrelsen för Ideella kulturföreningen Cirkustältet som initiativrikt,
kreativt och troget verkat för föreningens och verksamhetens bästa.

Slutligen ett stort tack till alla föräldrar och vuxna
som på ideell basis hjälpt våra Stadraungdomar.
Även ett varmt tack till våra värdinnor, till ägarna av
Stadra gård, till Stadras Vänner, till Stadranejdens
byalag och till alla andra som helhjärtat och med
stort engagemang bidragit till att vi kunnat genomföra 2018 års säsong och realisera visionen om ”en
trädgård för själen”.

Magnus Wetterholm
Konstnärlig ledare och projektledare
0587-31 13 05
070-538 19 95
info@stadrateater.se
www.stadrateater.se
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Inledning
Vi kan med glädje konstatera att Stadra Teaters tjugoförsta
säsong har varit ett av vår teaters mest framgångsrika år, såväl
konstnärligt, recensionsmässigt som publikt. Detta fyller oss
med glädje och tacksamhet.
Med redovisningen vill vi ge en beskrivning hur medel och
bidrag förvaltats och hoppas kunna ge en målande bild över vad
Stadra Teater presenterat för sin publik. Likaså är avsikten att visa
hur recensenter och publik har tagit emot våra föreställningar.
I redovisningen beskrivs förutom teaterföreställningarna under
året även våra utställningar, teaterkaféet samt publika evenemang
i Nora. Med intresse för folkbildning driver vi serien Nyfiken på.
I skrivande stund produceras ytterligare en föreställning, med
premiär i mitten av november. Av tidsskäl ges den plats först i
kommande redovisningar. Med föreställningen Det var den 17
november är förhoppningen att skapa en teaterkonsert där musik
och sång blir viktiga uttryck.
Med teaterfantasterier i Bergslagen strävar vi efter att ge publiken upplevelser som hör samman med glädje, förundran, lycka
och eftertanke, där platsen Stadra är förknippad med njutning,
sinnlighet och skönhet. Stadra kallar vi för en trädgård för själen
där olika evenemang äger rum på Bergslagens vackraste spelplats.
Med de återkommande säsongerna på Stadra Teater har vi
verkat för att skapa ett kulturcentrum i Bergslagen och därmed
levandegöra Stadra gård, byggnadsminnesförklarat sedan 2007.
Vår lust har varit att skapa en kulturell ö mitt i Bergslagens skogar, beläget fjärran från centrala platser och större städer. Stadra
kan på så sätt bidra till ökad attraktivitet i regionen och göra
Bergslagen till en attraktiv plats för turister att besöka.
En betydelsefull del av verksamheten sker under sommaren,
men föreställningar ges även vintertid på Stadra samt i möjligaste
mån på turné.
Ett utmärkande drag för Stadra Teater är att musik får spela
en viktig roll i produktionerna. Det finns även en hög ambition att skapa den goda arbetsplatsen för alla. Teatern har ett
socialt ansvarstagande och för tolfte sommaren i rad har barn
och ungdomar varit delaktiga i en skapande verksamhet. Vi är
övertygade om att medverkan i den kreativa processen ger dem
betydelsefulla upplevelser och erfarenheter som blir till gagn för
dem i deras liv och som blir viktiga verktyg för framtiden.
Tillgänglighetsarbetet har även i år utvecklats, vilket gett förbättrade möjligheter för publik med rörelsehinder att ta del av
föreställningar och av platsen Stadra. Målsättningen att vara den
välkomnande och öppna platsen för alla är viktig.
1998 startade Stadra Teater som en försöksverksamhet. Alltsedan dess har det funnits en strävan att på olika sätt skildra och
spegla svenska författarskap.
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Programkvällar, samt föreställningen Kjoltyg och vackra rosor, om den svenska sommaren
Johan Olof Wallin - en nästan sann historia
Gustaf och Agnes - om Fröding och von Krusenstierna
Eufori - en sommarnattskabaré bland annat kring Gunnar Ekelöf
En bergslagskomedi om Hjalmar Bergman
Och det gick en långdans kring Greckens långa sjö, kring Selma Lagerlöf
Ett resande teatersällskap av August Blanche
Krusbär och Arsenik, om Carl Jonas Love Almqvist
Den ljufva tiden av Ylva Eggehorn, om Anna-Maria Lenngren och Johan Henrik Kellgren
Objudna gäster av Ylva Eggehorn, om Ellen Key
Kungens komediant, Agneta Pleijels roman dramatiserad av Ylva Eggehorn
Den itusågade damen av Staffan Göthe
Vill ha dig av Johan Bernander, om Hjalmar Söderberg
Den fjärde rosen av Gunilla Linn Persson, om Gertude Stein
Hör musiken söker efter orden av Agneta Pleijel, om Hjalmar Gullberg
Revykungen av Johan Bernander, om Nils Ferlin
Efter mitt eget huvud av Agneta Pleijel, om Agneta Horn och Lars Wivallius
Stadramålarna av Johan Bernander, med poesi av modernisterna
Apelsinträdet av Henning Mankell
Arabia Felix av Johan Bernander
Flickan i frack av Agneta Pleijel

Scen ur Stadramålarna, Stadra Teater 2015.
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Målsättning och vision 2018
Säsongen 2018 ville vi genom samarbetet med Agneta Pleijel, en
av Sveriges mest framträdande författare, ge en pjäs av hög konstnärlig kvalité. Med hennes dramatisering av den r egionale diktaren Hjalmar Bergmans roman ville vi lyfta fram två konstnärskap
för att låta dessa korsbefrukta varandra.
Vi var inställda på ett förnyelsearbete med den konstnärliga
personalen för att ytterligare vitalisera Stadras uttryck. Till föreställningen Flickan i frack ville vi pröva nya sätt att marknadsföra oss och söka nya kontaktytor i Örebro.
Ambitionen var att hitta underhållande sätt och nya uttryck
för vårt berättande och ge en glädjefull föreställning, bl.a. med
inslag av dans och sång, för att locka publik till vår scen.
Även Stadrabarnen och ungdomarna skulle få nya utmaningar
och ges inflytande, dels genom medverkan i Flickan i frack, dels
genom deras egen uppsättning av Bäverligans sommarkollo.
Med Stadradeklarationen till stöd och vägledning för ett värdigt
liv, arrangemanget i samband med det svenska valet, ville vi göra
vår röst tydlig kring tankar om demokrati, humanism, samhälle
och mänskliga möten.
Med föreställningarna Sånger av Jacques Brel och Ångaren Per
Brahes märkliga öde med Claes-Göran Wetterholm var tanken
att starkt beröra vår publik. Traditionen med Vinterscenen
skulle utvecklas. Utställningar skulle ge ytterligare dimensioner
till verksamheten. Med Teaterkaféet Paradiset ville vi ge publiken
njutning för smaklökar och ett kroppsligt välbefinnande.
En fortsättning av serien Nyfiken på i samverkan med Nora
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bibliotek var betydelsefullt, liksom det unika konceptet kring Stadra
Vinterscen. I båda dessa arrangemang var avsikten att anknyta till
och ge nya infallsvinklar på sommarens produktion. Likaså ville vi
vidareutveckla vår vänförening för att kunna värva fler medlemmar.

Process och genomförande
Flickan i frack 5 juli till 9 augusti 2018
Genom kontakter med Hjalmar Bergman-samfundet under
våren 2017 föddes idén till årets produktion hos konstnärlige
ledaren. Att återknyta kontakten med Agneta Pleijel, som 2012
och 2014 skrivit betydelsefulla manus för oss, blev angeläget. Med
Pleijels dramatisering av Bergmans roman kunde vi utveckla ny
konstnärlig energi. Under sommaren -17 ställdes frågan till Pleijel
om att dramatisera Bergmans roman och efter en tids eftertanke
tackade hon ja. Vi kan i efterhand se att vi låg helt rätt i tiden
då det under hösten 2017 debatterades som mest intensivt kring
#metoo. Genom att Katja Kock i romanen ikläder sig sin broders
frack för att gå på studentbalen, bryter hon en norm, tar hon ett
självständigt beslut och utvecklas som gestalt.
Arbetet med att finna en regissör för uppsättningen drog ut på
tiden men i mitten av januari kunde vi knyta Karin Parrot J onzon
till oss för regiuppdraget. Ett team av fler kvinnliga kreatörer
ingick i vår produktion, där vi bland annat kan nämna Ebba
Forstenberg på scenografi, Agneta von Gegerfeldt på kostym och
mask samt Kenny Nilsson, Länsteatern Örebro på ljusdesign.
Dessa fyra konstnärer tillförde och förnyade vår teater och hade
stor betydelse för framgångarna med årets uppsättning.
Pjäsen genomskrevs ett antal gånger och låg därefter klar i färdigt skick i slutet av april. Innan dess hade sex skådespelare och
musiker engagerats. Helt ny skådespelare för i år var Sofia Berg
Böhm, en briljant aktör som även är en aktivt utövande sångare
med renommé. I föreställningen medverkade även sex barn och
ungdomar i två lag.
Johan Graden, väletablerad i musiker- och teaterkretsar som
bland annat varit kapellmästare för Rikard Wolff, tillförde viktiga musikaliska inslag i föreställningen. Nytt för i år var även
de dansinslag och den koreografi som lades av Catrine Örman-
Oskarsson. Regiuppsättning och musik utvecklades med säker
hand av Karin Parrot Jonzon.
Att vi även detta år haft kvar vår producent My Larsson i
verksamheten var av stor betydelse för teaterns utveckling. Med
hennes gedigna kompetens och med vidgad förståelse för sociala
medier tillförde hon förnyad energi till teaterns arbete.
Det vanliga produktionsarbetet med att finna all övrig personal vidtog under våren.
Konstnärlige ledaren samlade under våren de barn- och ungdoms-skådespelare som skulle medverka i produktionen.
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Ted Ström, som utformat våra affischer sedan 2009, fick även
detta år formge affischen till föreställningen Flickan i frack.
Kollationering hölls den 3 juni varefter ett sedvanligt repetitionsarbete satte igång. Premiär på uppsättningen var den
6 juli. Sammanlagt gavs 26 föreställningar inklusive genrep och
två extraföreställningar. Regissör, scenograf, kompositör med
flera arbetade på ett fullödigt sätt med respektive del av uppsättningen. Kenny Nilssons ljussättning kompletterades och
utvecklades med Christer Mathisen som assistent.
Tack vare det stora intresse som föreställningen väckte hos
publiken, med utomordentliga recensioner i tidningar och
andra media, blev det en publikrusning som vi är både stolta
och glada för. Detta ledde till att vi gav två extraföreställningar.
Ångaren Per Brahes märkliga öde 10 augusti 2018
Författare och fartygshistoriker Claes-Göran Wetterholm
bidrog även detta år till att skapa en minnesvärd kväll. Denna
säsong handlade berättelsen om ångaren Per Brahes förlisning
på Vättern. Wetterholm återberättade den dramatiska händelsen om ångaren som år 1918 gick till botten och då bland annat
konstnären Johan Bauer med familj förliste på fartyget. Det var
en skildring i ord, ton och bild om en katastrof som blivit mytologisk i Sverige. Medverkade gjorde även Carina Andersson på
sång och Peter Ulfveby på dragspel.
Stadra Teaters verksamhet tillförs varje år betydande berättelser genom Wetterholms medverkan som dessutom lockar en allt
större publik för varje år.
Sånger av Jacques Brel 17 och 18 augusti 2018
Då publik genom åren har efterfrågat Sånger av Jacques Brel
kunde Magnus Wetterholm även denna säsong ge föreställningen. Denna uppsättning har konstnärligt och publikmässigt
varit mycket framgångsrik. Såsom vid tidigare tillfällen med
verkade cellisten Anja Strautmanis och pianisten pianisten Jonas
Abrahamasson. Publikens gensvar var överväldigande.
Bäverligans sommarkollo 11, 12 och 19 augusti 2018
Vi har följt flera av våra Stadrabarn och ungdomar i deras
konstnärliga utveckling och mognad och ville därför ge dem
utmaningen att sätta upp en egen produktion. Manus skrevs
av 14-årige Anton Hellberg, och är en berättelse om nio ungdomars möte på en sommarkoloni. Temat för uppsättningen
var solidaritet, kopplat till sånginslag och humor. Den scenvana
ungdomarna utvecklat under åren blev här av vikt och märktes tydligt. Vi är tacksamma för de externa medel som anslagits för denna produktion som utvecklat alla medverkande och
där teatern givit social kompetens och personlig utveckling.
8

Stadra 2018

Magnus Wetterholm regisserade, först i maj månad och därefter
i juli samt i augusti med assistans av Eva Haldert.
Stadradeklarationen 8 augusti 2018
Inför det svenska valet i september 2018 har flera aktörer i Örebro
län velat manifestera tankar kring demokrati och människors lika
värde. För Stadra Teaters del blev det aktuellt att en månad och en
dag och före valet samla ett antal personer som med bred kunskap
om humaniora och demokrati kunde förmedla tankar kring det
värdiga livet. På scenen framträdde vid detta evenemang Mikael
Mogren, biskop i Västerås stift, Kerstin Brunnberg, kultur
journalist och bl.a. före detta ordförande i Kulturrådet, Agneta
Pleijel, författare och dramatiker, Maria Larsson, landshövding
i Örebro län, Agneta Blom, ordförande i kommunfullmäktige
Örebro kommun, Carl Jan Granqvist, måltidsentreprenör och
professor samt Magnus Wetterholm, under evenemanget talare
i egenskap av konstnärlig ledare av Stadra Teater. Deklarationen
fick mycket uppmärksamhet, lockade många och blev dokumenterad av vår inspicient för framtida bruk.
Vinterscenen – Bergman vs Bergman 24 och 25 februari 2018
För tionde året i rad gavs en uppsättning på Stadra Vinterscen.
Ett av syftena med föreställningarna är att ge en stark förnimmelse av vinter och av denna årstids skönhet. Genom att på
ett underhållande sätt lyfta olika bemärkta personer med namnet Bergman och genom att låta handlingen utspela sig på
ett fiktivt Bergmans konditori i Nora kunde vi ge två lekfulla
föreställningar. Dessa spelades i skenet av stearinljus och med
marschaller och eldkasar utomhus.
Nyfiken på Hjalmar Bergman 4, 18 och 25 april 2018
Vår återkommande serie i en folkbildande anda har pågått
sedan 2013. I år inviterades Agneta Pleijel, författare till årets
uppsättning, Arne Johnson, Pär Bäckman och Sten Wistrand
från Hjalmar Bergmanssamfundet samt Anders Linder, son till
Bergmankännaren Erik Hjalmar Linder. Under dessa tre kvällar
gavs publiken ett stort antal infallsvinklar, berättelser och tankar
kring årets pjäs och kring författaren Hjalmar Bergman.
Öppen repetition 18 juni 2018
Traditionen med öppna repetitioner fortsatte. Vid dessa till
fällen får publiken en fördjupad inblick i hur framväxten av en
föreställning kan se ut.
Publikarbete 4 juli 2018
I samband med Noradagarna medverkade regissör och
ensemble på torget i Nora. Ensemblen framträdde med sånger
och danser och gav en försmak av sommarens föreställningar.
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Ensemblen uppträdde i mask och kostym. Regissören Karin
Parrot Jonzon var konferenciär och gav publiken en lödig bild
kring uppsättningen.
Utställningar
Även i år hade vi ett givande samarbete med Örebro Läns Museum.
Välvilligt lånade de ut kostym och utensilier kring kvinnligt mode
under 20-talet. I utställningen skildrades även kvinnlig frigörelse
under denna period. Koordinator Ulla Mihnoss utvecklade
installationen kring Bergmans konditori och gjorde den intresse
väckande för publiken på Stadra. Koordinator Richard Dore skapade tre stycken flygande frackar i ”Stadrablått”, vilka blev till
talande installationer och gav färg åt omgivningarna. Vårt signum
med blå stolar i träden blev även detta år tydligt längs väg 244.
På Teaterfoajén i Nora fanns en liten utställning kring Fågelsång, Hjalmar Bergman barndoms sommarställe som låg strax
utanför Örebro. Material till utställningen hade förtjänstfullt
lånats ut av Valter Grenbestedt.
Teaterkaféet Paradiset
Teatern hade även som mål att utveckla teaterkaféet, dels med
dess estetiska helhet, dels med ett breddat utbud samt med
utskänkningstillstånd. Kaféet drevs i år av Helene Eriksson och
Marie-Louise Almer i teaterns regi och blev för publiken en
stimulerande och rogivande oas.
Tillgänglighet
Stadra Teater ska vara en plats som är tillåtande och öppen för
alla. Vi utvecklade och förbättrade tillgängligheten ytterligare
vid biljettkassa, ingång till teatern samt vid handikapparkering.
Sedan föregående år finns även ramper till olika entréer. Därtill
har vi en hörslinga på teatern.
Även i år hade vi stöd av sponsring från DANFO med en
handikappanpassad toalettkabin.
Med stöd från Sparbanksstiftelsen Bergslagen kunde vi avsevärt
förbättra komforten i salongen med nya sittdynor som togs fram
till säsongen. Denna förbättring är vi mycket tacksamma för.

Press- och marknadsföring
Hemsidan www.stadrateater.se utvecklades och förbättrades av
vår producent. Den är ett grundverktyg för att nå ut till en publik.
Ett aktivt deltagande i sociala nätverk är en förutsättning för
dagens marknadsföring. En av dessa kanaler är vårt Facebook-
konto, som nu omvandlats från grupp till sida. Instagram-kontot
kompletterade marknadsföringen på sociala medier.
Dessutom genomfördes traditionell annonsering i ett flertal tidningar, bl.a. Nerikes Allehanda, DN, SvD, Karlskoga
10
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Tidning, Filipstads Tidning och Bergslagens turistbroschyrer.
Ett nytt viktigt inslag var annonsering på stadsbussarna i Örebro, där vår produktion Flickan i frack under fem veckor blev ett
levande inslag i stadsbilden.
Inslag förekom i SVT/Tvärsnytt, SR Örebro samt Länsradion.
Våra goda recensioner i DN, SvD, NA, Karlskoga Tidning,
Filipstads Tidning samt kulturdelen.com blev även viktiga
kanaler i marknadsföringsarbetet.
Vi arbetade aktivt med hotellnäringen att skapa ett teaterpaket
tillsammans med Lilla hotellet i Nora och Nora stadshotell. I år
tillkom även Hotell Borgen i Örebro som en samarbetspartner.
Därmed fick vi fler möjligheter att locka en Örebropublik att ta sig
till Stadra. På Hotell Borgen hade vi även en roll-up och en skyltdocka med en flicka i frack. En annan partner var Hults säteri.
Biljettförsäljning skedde vid dessa anläggningar samt vid
Nora och Hällefors turistbyråer, kontakter vi odlat under många
år. Vi ser en markant ökning av biljettförsäljning via Nortic.se
Nyhetsbreven har varit betydelsefulla och under en period
skickades ett digitalt brev ut varannan vecka. Det traditionella
utskicket i år hade en upplaga på 1.200 exemplar, antigen digitalt eller per post. Med det fysiska utskicket fick vi värdefull
hjälp med frankering även i år av ABF, det studieförbund vi
samarbetar med.
Affischen till Flickan i frack gjordes av Ted Ström vilket blev
den elfte från denne konstnärs hand. Det generösa bemötandet från Nerikes Allehanda i samband med annonsering är
betydelsefullt och något vi är tacksamma för.
Av stor betydelse är den rekommendation att se våra föreställningar som publik ger vänner och bekanta. Alla dessa kanaler
bildar en helhet i den samlade marknadsföringen.

Konstnärliga framgångar och vårt
konstnärliga innehåll
Flickan i frack är en av teaterns stora framgångar genom åren.
Den fick ett mycket varmt mottagande i press och i övrig media.
Uppsättningen lockade publik till många utsålda föreställningar
och fick besökare att känna sann glädje. Att dans och musik
integrerades på det sätt som gjordes var något nytt. Scenrummets
renhet och enkelhet, i en ton av vitt och rosa som inramade
rummet, blev vackert tilltalande. Regissörens musikalitet färgade
föreställningen positivt och gav den en rytm. Det starka och
angelägna manus som Agneta Pleijel skapat tog publiken till sig
och det blev en konstnärlig framgång. Dramatikern hade som
utgångspunkt att skriva ett manus som var rappt och roligt och
ville lägga in kända melodier från 20-talet och från andra epoker,
något som förvaltades väl av vår musiker. På scenen hade vi en
flygel, som bidrog estetiskt till scenbilden.
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Våra Stadrabarn och ungdomar har med åren utvecklat en
stark scenisk närvaro, en värdefull repetitionsdisciplin och en
självklarhet på scenen, förmågor som är av stort värde. Vi är
medvetna om att ett barns möjligheter att uttrycka sig inte går
att mäta i pengar, men dessa kunskaper blir verktyg som utvecklar deras framtida liv. De unga aktörerna fick två egna sång
nummer, något som även uppskattades av publiken.
Bäverligans sommarkollo med våra Stadrabarn och ungdomar
lockade till skratt och inlevelse. Efter att ha genomfört denna
föreställning samt deltagit i Flickan i frack konstaterar vi nu att
några av ungdomarna gått vidare till högre utbildningar inom
teaterns värld.
Programkvällarna blev mottagna med såväl värme, glädje,
tårar som med befriande skratt. Sånger av Jacques Brel är en
föreställning som blivit älskad av publik och press. Med de två
musikerna Anja Strautmanis och Jonas Abrahamsson har Brel
tillförts nya starka bilder. Magnus Wetterholm, som burit denna
föreställning sedan tidigt 80-tal, har utvecklat en stark relation
till dessa sånger som varje gång framförts med förnyad inlevelse.
De historier som förmedlas av Claes-Göran Wetterholm är
viktiga och berör vår publik. Årets berättelse Ångaren Per Brahes
märkliga öde blev överraskande och gripande och en del av
Sveriges 1900-tals historia.
Genom att genomföra Stadradeklarationen med röster från
konstens, religionens och politikens värld kunde Stadra Teater
förstärka en humanistisk anda för att belysa mänskligt liv, som
vi anser att en teater ska vara del av.

Skapade mervärden och arbetstillfällen
Medarbetare, allt från anställd personal till ideella krafter, blir
tillsammans en betydelsefull enhet för hela vårt skapande.
På Stadra Teater får människor vara sig själva, bemötas med
respekt och växa genom att finnas i ett sammanhang. Under
säsongen hade vi två medarbetare, dels från Eritrea, dels från
Afghanistan, som blev en del av vår arbetsgemenskap.
Sammanlagt har vi skapat 29 arbetstillfällen av större eller
mindre omfattning. Se ruta.
Arbetstillfällen

2018

2017

18

21

Faktura

11

13

Arvoderade ungdomar

10

9

Besöksstatistik

2018

2017

Sammanlagd publik

4 405

2 920

37

41

Lön

Antal föreställningar & evenemang
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Vi är väl medvetna om att vår verksamhet gynnar företagandet
i Bergslagen samt hjälper till att göra Bergslagen mer attraktivt,
populärt och intressant. Stadra Teater bidrar till större omsättning för restauranger, boendeanläggningar och varuhandel i
regionen. Dock har vi ingen möjlighet att mäta resultatet av hur
stor den ökade omsättningen blir när vi lockar publik till regio
nen. Likafullt får vi ständigt positiva uttryck för detta genom
kommentarer av publik och företagsidkare.

Stadras Vänner, Stadranejdens byalag,
Stadras Värdinnor
Vänföreningen har omvandlats från att ha varit en egen organisation till att bli en underavdelning till Ideella Föreningen
Cirkustältet. Det är ett sätt att minska administration och ses
därför som värdefullt. Till stor glädje har antalet vänner ökat,
från cirka 65 medlemmar år 2016 till idag 273 medlemmar.
Målet till nästkommande år är att bli över 300 vänner. Vi har
kommunicerat med medlemmarna genom personliga brev. Som
förmån har de haft rabatterade priser. Intäkter från vännernas
medlemsavgifter har detta år bidragit till att komplettera betalningen av nya sittdynor i salongen.
I slutet av april vidtog den sedvanliga röjardagen med byalaget. Möten med människor som är förankrade i området har
stor betydelse för samverkan och legitimitet. Byalaget bjöds som
vanligt in att vara genrepspublik.
I år utvecklade vi systemet med värdinnor ytterligare. Barbro
Lundgren och/eller Gunilla Nilsson kunde närvara vid alla föreställningar. Värdinnornas uppgift är att hälsa publik välkommen, samtala om platsen och när biljettkassan inte hinner med
även vara försäljare.

Stadra Scenskola
Teaterpedagog Anna Karlsson har fortsatt arbetet med Stadra
Scenskola, som idag organiseras av ABF. Barn och ungdomars
träning och skolning i ett eget sceniskt arbete ligger idag utanför vår organisation men Stadra Scenskola startades en gång av
oss. Från scenskolan kommer flertalet av de barn som är med i
arbetet på Stadra. Impulser från arbetet på skolan blir impulser
till arbetet på Stadra och vice versa.

Jämställdhet
Utgångspunkten är att en jämn fördelning mellan könen
gynnar en skapande process och att kompetens får sättas i första
rummet. Vi har medvetet under åren arbetat för att personer
i ledande positioner är av båda könen. På dessa poster har i år
13
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funnits fyra kvinnor och tre män.
Sedan 2010 har vi en etikpolicy, ett levande dokument för
styrelsen för Ideella Kulturföreningen Cirkustältet.
Varje år diskuteras vårt arbetsmiljöarbete tillsammans med
Teaterförbundets regionala skyddsombud. Skyddsombud under
2018 har varit Dragan Popovic.

Lärdomar
Efter ett mycket framgångsrikt år hoppas vi att kunna dra lärdom av våra samlade positiva intryck. Det finns ett behov av
att nå en balans mellan ett publikt tilltal och ett konstnärligt
skapande med integritet. Vår insikt har ökat om att det inte
behöver finnas någon motsättning mellan dessa två poler.
Under repetitionsperioden finns påfrestningar att både dela
arbete och boende med varandra och i vissa situationer kan
medarbetare önska mer eget utrymme. Samtidigt finns en vinst
med en nära samvaro för att svetsa samman ensemblen under
repetitionsperiod och spelsäsong.
Sommarens varma väder var påfrestande för publiken, och
nämnas kan att en person i publiken tyvärr svimmade under en
föreställning. Vädrets makter kan vi inte påverka, dock är det
önskvärt att förbättra fläktsystemet.
Frågor om en god arbetsplats i kombination med kreativa
möjligheter för alla, skall hela tiden styra Stadra Teaters verksamhet. På det sätt arbetet utförs idag menar vi att vi uppnår
goda grundläggande konstnärliga villkor.
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Medverkande säsongen 2018

Konstnärlig ledare/projektledare – Magnus Wetterholm
Producent – My Soós Stave
Konstnärlig rådgivare – Barbara Wilczek Ekholm
Projektansökningsarbete – Magnus Wetterholm, My Soós Stave, Karin Smed-Gerdin, Barbro Lundgren, Bo Eckhardt
Projektansökningskonsult – Lena Holmstrand Krueger

Flickan i frack

Konstnärligt team
Manus – Agneta Pleijel
Regi – Karin Parrot Jonzon
Scenografi – Ebba Forstenberg
Ljusdesign – Kenny Nilsson & Christer Mathisen
Kostym & mask – Agneta von Gegerfelt
Rekvisita & attribut – Ebba Forstenberg & Ulla Mihnoss
Musikarrangemang – Johan Graden
Koreograf – Catrine Örman Oskarsson
Inspicient/teknik/foto – Dragan Popovic
Syateljé – Helene Eriksson

Skådespelare
Katja Kock – Sofia Berg-Böhm
Ludwig von Batwhyl – Rune Jakobsson
Curry Kock, Rektorn, Karolina – Magnus Wetterholm
Eva Björk, Brita – Bodil Carr Granlid
Pappa Kock, änkedomprostinnan, Lotten – Eva Haldert
Betty – Lovisa Carlson & Neryse Klaassen
Reporter – Anton Hellberg
Gatsopare, balgäster, m.fl - Lovisa Carlson, Måns Hammarström, Anton Hellberg, Neryse Klaassen, Filippa Persson, Hilda Svedbro
Pianister – Johan Graden & Max Agnas

Produktionsteam
Affisch – Ted Ström
Webbdesign/hemsida - Susann Rickan
Formgivning utskick, annonser, program – My Soós Stave
Koordinatorer – Ulla Mihnoss & Richard Dore
Teknisk producent – Dragan Popovic

Stadradeklarationen till stöd och vägledning för ett värdigt liv
Medverkande – Maria Larsson, Magnus Wetterholm, Mikael Mogren, Carl Jan Granqvist,
Agneta Blom, Agneta Pleijel, Kerstin Brunnberg
Inspicient/teknik/foto – Dragan Popovic

Claes-Göran Wetterholm om ångaren Per Brahes sorgliga öde
Aktörer – Claes-Göran Wetterholm, Carina Anderson, Peter Ulfveby
Inspicient/teknik/foto – Dragan Popovic

Sånger av Jacques Brel
Aktör – Magnus Wetterholm
Musiker – Jonas Abrahamsson, Anja Strautmanis
Inspicient/teknik/foto – Dragan Popovic
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Bäverligans sommarkollo
Manus – Anton Hellberg
Aktörer - Lovisa Carlson, Måns Hammarström, Anton Hellberg, Neryse Klaassen, Filippa Persson, Sara Sandberg, Molly Voutari,
Cornelia Wästborn, Tone Wästborn
Regi – Magnus Wetterholm
Regiassistent – Eva Haldert
Rekvisita & attribut – Richard Dore
Inspicient/teknik/foto – Dragan Popovic

Övrig verksamhet
Stadra Vinterscen – Herr Bergman, halka nu inte på isen
Aktörer: Magnus Wetterholm, Lasse Forss, Eva Haldert, Katarina Widell

Föreläsningsserie – Nyfiken på Hjalmar Bergman
Anders Linder, Hjalmar Bergman Samfundet (Pär Bäckman, Sten Wistrand, Arne Johnson), Agneta Pleijel

Utställningar
Utställning Lilla scenen – Ulla Mihnoss
Utställning med föremål om 1920-talet – Örebro läns museum
Installation med flygande frackar – Richard Dore
Konstnärer med utomhusverk sedan tidigare – Fritse Rinds, Stefan Rydén, Annie Lindgren, Kajsa Grebäck
samt av Nora kommun deponerade skulpturer

Övriga produktionsuppgifter
Ekonomi – Karin Anderberg-Dahlqvist, QEM Consulting AB
Revisor – Grant Thornton AB, Leif Ericsson
Biljettkassa/Kulturkiosk – Ove Petersson, Renate den Hartog
Värdinnor – Barbro Lundgren, Gunilla Nilsson
Teaterfoajén biljetter & info – My Soós Stave
Biljettombud & hotell – Nora Turistbyrå, Hällefors Turistbyrå, Clarion Collection Hotel Borgen, Lilla Hotellet i Nora,
Nora Stadshotell, Hults Säteri
Anläggningsutvecklare – Peter Gerhardsson, Linus Nylén
Teaterkaféet Paradiset – Helene Eriksson, Marie-Louise Almer
Praktikanter – Alireza Aziz, Major Kuflom
Hemsida – www.stadrateater.se
Facebook – www.facebook.com/Stadra-Teater-1539918409641315/
Instagram – www.instagram.com/stadrateater/

Samverkanspartners
Örebro Länsteater, ABF, Nora bibliotek, Örebro läns museum, Nerikes Allehanda, Clarion Collection Hotel Borgen, Lilla Hotellet i
Nora, Nora Stadshotell, Arbetsförmedlingen, Coop Konsum Nora, ICA Supermarket Nora, Nora Turistbyrå, Hällefors Turistbyrå,
Stadra Scenskola, Stadranejdens byalag, Stadras Vänner

Styrelse – Ideella kulturföreningen Cirkustältet
Ordförande – Lasse Forss
Vice ordförande – Mats Larsson
Sekreterare – Magnus Persson
Kassör – Karin Anderberg-Dahlqvist
Övriga ledamöter – Petra Weckström, Birgitta Almgren, Anna Sjöstrand-Hötzel, Cecilia Lundkvist-Sundin,
Magnus Wetterholm, Karin Tellås Hermansson
Valberedning – Lena Källström, Birgitta Lövestedt
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Flickan i frack är nog, redan från start och hela vägen,
den mest rara och innerliga uppsättning som Stadra
visat under sina nu 21 år. Den är överraskande enkel
och lättillgänglig med sina tydliga karaktärer, raka
berättelse och förtjusande generösa användning av
amerikansk populärmusik från 1920-tal fram till
Tamla Motown och engelska Beatles på 60-talet.
Nja, helt stämmer inte detta med rak handling.
För Pleijel leker en del med tiden. Hon tar förstås
avstamp i Bergmans Wadköping där studentbalen
hägrar och den egensinniga Katja Kock inte finner
sig i att brodern får en ny frack medan hon inte ens
får pengar till en balklänning. Men sedan hoppas det
raskt framåt i handlingen där vi ser var Katja hamnat
som vuxen, som läkare och forskare i genetiska
skillnader m
 ellan män och kvinnor. I slutscenen har
hon till och med en smartphone när hon återser sin
bror och den greve som alltid velat ha henne. I den
här rara uppsättningen krävs det då ett ”happy end”,
men Pleijel överlåter till Hjalmar Bergman att fixa till
det, genom att plötsligt ta fram ett tummat häfte av
Flickan i frack.
Det tycker jag är fiffigt gjort, för Pleijel skulle nog
själv inte ha skrivit en så gullig slutscen. När man
dessutom från romanens text får höra Bergmans egna
ord om mäns och kvinnors roller låter de verkligen
gamla och förlegade. Agneta Pleijel, däremot,
lyser rätt igenom stycket med sina både kloka och
kompromisslösa perspektiv på kvinnokampen
genom tiderna. Vi får följa Katja Kocks modiga
beslut att klä sig i manlig frack på studentbalen, men
också de våndor och det komplexa i relationerna
med det andra könet. När hon i andra akten hamnar
hos ”enhetsfronten”, ja, det är en grupp underbara
damer som ska göra revolution och ”avsnoppa”
världen, då mixas på ett oemotståndligt sätt politisk
kamp och familjeband. Satiriskt träffande utbrister
också ”Lotten”:
– Vi lever i världens längsta revolution!

Stadra är den perfekta platsen för att visa det personliga i de stora frågorna. Det må vara politisk kamp,
könsförtryck eller filosofiska idéer. Här glöms aldrig
bort att det är människor det alltid handlar om. Det
är en människa, i all skröplighet och sårbarhet, som
formar de stora orden och det är en utsatt människa som får ta konsekvenserna. I Stadra spelas alltid
orden direkt till mig i publiken. På ingen annan plats
har jag känt det så tydligt och kanske aldrig så tydligt
från första början som denna sommar 2018.
Det finns många att enskilt berömma. Sofia BergBöhm som ”Katja” har ett tveklöst allvar som gör
att det lyser om henne. Rune Jakobssons stillsamt
känslostarka spelstil har fått en idealisk karaktär i
den lite bortskämde men i kärlek hängivne greven
Ludwig von Battwhyl. Magnus Wetterholm är
nästan skamlöst spelglad i sina fyra olika roller:
brodern Curry Kock, ”Karolina” (i ”enhetsfronten”),
gamle rektorn (som är en fullträff!) och inte minst när
han ibland lösgör sig som författaren själv, Hjalmar
Bergman. Och så låter han förstås så otroligt bra i
sina sånger, men det gör också hela ensemblen. Där
är man särskilt glad över att de fyra unga, från Stadras
”scenskola” har fått ett par egna nummer, där de alla
fyra visar både spellust och erfarenhet. Veteranen
Eva Halldert gör några olika roller och hon blandar
de mest starka ögonblick med med skir amatörism.
Jag gillar den spännvidden.
Glänser gör också Johan Graden, som arrangerat
musikaliskt (ett jättejobb) men också som pianist på
premiärkvällen. Han får ibland fram ett djup i gamla
slagdängor så man kippar efter andan. Däremot
tycker jag att fler sångtexter kunde ha översatts, ja
kanske byggts ut på svenska språket. Det gjordes bara
någon enstaka gång, men då förstärktes närvaron så
bra. Även koreografen Catrine Örman Oskarsson
vill jag lyfta fram. Hon utnyttjar den begränsande
träscenen till max.
Gå och njut av en sommar – och ett sommarspel i
Stadra – som aldrig verkar ta slut.
Martin Dyfverman, Kulturdelens redaktion.
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Flickan i frack
Hjalmar Bergman, en av vår egen regions stora författare, gav 1925
ut kortromanen Flickan i frack, där han skildrar en ung flickas uppror
och hennes obändiga vilja att inte låta sig kuvas. I boken målar
Bergman upp en hel värld av underfundiga, egensinniga, älskande
och längtande personer som alla får möta Katja Kock, själva flickan i
boken.
Vi fick Agneta Pleijel att tända på idén med att bygga vidare på
Bergmans roman och så var ruljangsen igång. Lusten att skapa nytt
på Stadra blev stark. Med förvåning och glädje tog vi del av Pleijels
tankar om att skriva något rappt och roligt och att låta föreställningen
beledsagas av evergreens från tiden samt av moderna revypärlor.
Pleijels vitala manus, där Katjas lott av att undervisa Ludwig von
Bathwyl, av att vara syster till snobben Curry, av att göra uppror efter
att hon blivit negligerad av sin far, av att i smyg och med friskt mod
låna Currys studentfrack för att gå på balen och sedan få möta de
egensinniga Larsbo-damerna fick här en stark färg mitt i #metoo-tider. Genom att i pjäsen låna in många av Hjalmar Bergmans gestalter
och därtill lyckas sätta samman ett team som fungerade ihop väl,
kunde uppsättningen fyllas av färg, musik, av glädje. En efterlängtad
publik fyllde vår salong kväll efter kväll.
Följande bilder får visa och berätta om den bredd och variation som
skådespelare, musiker och ungdomsskådespelare bjöd vår publik på
i uppsättningen signerad Karin Parrot Jonzon. Den 21 säsongen på
Stadra Teater blev ett minne av sann teaterglädje.
Vår flicka i frack var skådespelaren och sångaren Sofia Berg-Böhm,
en artist som rörde sinnet och vann publikens hjärtan.

Föreställningen inleddes med Karl Gerhards kuplett Jazzgossen. I slutet medverkade hela ensemblen och då lockades även publiken med till
allsång. Från vänster Sofia Berg-Böhm, Eva Haldert, Lovisa Carlsson, Anton Hellberg, Magnus Wetterholm, Neryse Klaassen,
Måns Hammarström, Rune Jakobsson och Bodil Granlid.
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Sofia Berg-Böhm och Magnus Wetterholm som de två syskonen Katja och Curry Kock i en scen i pjäsens början.
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Ovan Rune Jakobsson som Ludwig von Bathwyl i pjäsens början. Nedan till vänster Bodil Granlid som Eva Björk tillsammans med Katja Kock i
sång- och dansnumret Fly me to the moon. Till höger Eva Haldert som barnen Kocks pappa, en disträ uppfinnare anställd på Statens Järnvägar.
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Ovan just anlända till studentbalen möts rektorn i Magnus Wetterholms gestalt och Eva Haldert som änkedomprostinna Hyltenius. Förutom
Katja Kock syns ungdomsskådespelarna Neryse Klaassen och Lovisa Carlson. Bilden nedan från sång och dansnumret Vad har du i fickan Jan.
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Ovan Katja och Ludwig i uppbrottets stund, på väg till fideikommisset Larsbo. Nedan till vänster änkedomprostinnan och till höger Curry,
bedrövad när nöjet av att gå på studentbalen flugit sin kos.
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Ovan sång- och dansnumret On the sunny side of the road där Ludwig åter lyckats få vännen på gott humör. På bilden nedan ses Magnus
Wetterholm som Karolina, läkare, magspecialist och släkting till Ludwig då Katja blir presenterad på Larsbo.
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Damerna på Larsbo, alla släktingar till Ludwig, gjorde entré i akt två. På den övre bilden Bodil Granlid som Brita, Eva Haldert som Lotten och
Magnus Wetterholm som Karolina. Nedan till vänster Lovisa Carlson som Betty. I och med att vi hade två lag med ungdomar så delades rollen.
Under den andra perioden spelade Neryse Klaassen Bettys roll. Till höger Ludwig von Bathwyl.
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Ungdomsskådespelarna på Stadra Teater fick i år ett antal utmanande uppgifter, bland annat sångnumret Stand by me. Scenen hade föregåtts
av att Ludwig kallat på sopgubbarna för att skydda Katja. På bilden Anton Hellberg, Neryse Klaassen, Måns Hammarström och Lovisa Carlson
(skymd). Bakom dem Sofia Berg-Böhm. I det andra laget medverkade Anton Hellberg, Neryse Klaassen, Filippa Persson och Hilda Svenbro.
På bilden nedan Johan Graden vid vår flygel. Musiken bidrog starkt till en rik helhetsupplevelse av föreställningen. I sitt solonummer fick Johan
utveckla sitt musicerande med ett fritt valt stycke. Ofta valde han Våren av Grieg som fick övergå till fri improvisation med inslag av jazz. Vid de
tillfällen då Johan inte kunde medverkade Max Agnas som pianist.
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De båda Larsbodamerna Brita och Karolina i sångnumret When I´m sixtyfour. Bilden nedan visar Katja och Ludwig i en uppgörelse på Larsbo.
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Bodil Granlid.

En bild från slutscenen med Sofia Berg-Böhm som Katja Kock när hon
sjunger Cole Porters kända sång The way you look tonight.

I en sann kamplusta gjorde änkedomprostinnan Hylteninus entré i
rullstol i slutet av pjäsen
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Karolina i svampskogen. I scenen sjöngs Jag tror på sommaren, en
slagdänga som varje föreställning lockade publiken till allsång.
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Ludwig och Katja har efter ett långt liv med återkommande frågor kring kärleken äntligen sagt ja till varandra. En uppsättning med lyckligt slut.

 udwig, nyss avkastad från vildhästen Belsebub, blir tröstad och
L
omhändertagen av Lotten.
Slutscenen av Flickan i frack.
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Härmed deklarerar Landet Stadra
Den 8 augusti kl 17.00, då en månad återstår inför valet i Landet Sverige tar
Landet Stadra initiativet, att på Stadra Teater genomföra

Stadradeklararationen
till stöd och vägledning för ett värdigt liv
I Landet Stadra vill vi ge människan möjlighet att få växa fritt. Här är var människa betydelsefull och
här ger vi tankar fritt spelrum åt var och en. Då vi arbetar med kultur och skapande tror vi på kraften
i ett kreativt tänkande. Samtidigt oroas vi av tidens många tecken som skapar sår, oro och förtvivlan hos så många.
Vi önskar veta mer vad begreppet demokrati står för, i tider när möjligheten för demokrati som utgångspunkt för
vårt samhälle inte längre är självklart.
Vi inviterar några viktiga nutida röster och betydelsefulla aktörer att hålla egna anföranden samt
tillsammans ge förhoppning och vision om vad det värdiga livet ska få innebära för alla i
såväl Landet Sverige som Landet Stadra.
Vi samlar Guds talesman, Kungens talesman, Etikens förespråkare och
Kulturens röst till en dag som får mynna ut i drömmen om det värdiga livet där människan sätts i fokus
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Stadradeklarationen till stöd och vägledning för ett värdigt liv hölls en månad före valet. Anföranden hölls av på övre bilden från vänster journalist Kerstin Brunnberg, måltidsprofessor Carl Jan Granqvist, statsvetare och kommunfullmäktiges ordförande Agneta Blom, landshövding Maria
Larsson. På nedre bilden Magnus Wetterholm, biskop Mikael Mogren, och författare Agneta Pleijel.

Vid mikrofonen biskopen i Västerås stift Mikael Mogren. Till höger författaren och dramatiker Agneta Pleijel.
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I år gavs två föreställningar av Sånger av Jacques Brel. Denna teaterkonsert har i olika tappningar fått möta sin publik ända sedan ursprungsversionen i Malmö i ett tidigt 1980-tal. Magnus Wetterholm är den artist som gav den första Brelföreställningen i Sverige.

44

Stadra 2018

Anja Strautmanis, en musiker som idag bor i Uppsala, har spelat med i föreställningen sedan 2009. .
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Musikern Jonas Abrahamsson är bördig från Göteborg men bor idag i Stockholm. Han har varit aktiv i olika festivaler och som soloartist. Observera även ukulelen på flygeln som blev ett ytterligare instrument i föreställningen.
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Som ett fruset ögonblick under Fin konfekt, Les bonbons.

En artist, två musiker. Ett sätt att berätta om liv och längtan med hjälp av musik och texter.
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Tillsammans med Claes-Göran Wetterholms berättelse om Ångaren Per Brahes öde fick publiken ta del av bilder och filmer. På bilden från
vänster Peter Ulfveby på dragspel, Claes-Göran Wetterholm och Carina Andersson sång och recitativ.

Ångfartyget Per Brahes förlisning 1918 ledde till mytbildning och händelsen engagerade många svenskar. Under kvällen framfördes ett skillingtryck om händelsen. Stadra Teater har under många år berikats med berättelser av Wetterholm. Publiken har fått kryddade berättelser som blivit
djupt berörande.

49

Stadra 2018 • Bäverligans sommarkollo

Bäverligans sommarkollo
Bäverligans sommarkollo blev våra Stadraungdomars egna produktion. Vi ville ge dem plats för eget skapande, ge dem utmaningar såväl
som resurser. Anton Hellberg skrev ett manus för nio skådespelare,
där handlingen utspelade sig på en sommarkoloni. Uppsättningen blev
fylld av fina rollprestationer som gav utrymme för samspel, monologer, humor, sång och dans. Teman som hur man kan vara rättvis mot
varandra, hur man kan överse med andras brister och hur vi kan vara
vänner utan att tänka likadant var frågor som blev angelägna i pjäsen.
En viktig aspekt i uppsättningen var att låta ungdomarna komma till
tals och ge dem en röst. Richard Dores rekvisita blev en visuell upp
levelse i många avseenden.

Lovisa Carlson som Rosa Nordin.

Bäverligans sommarkollo gavs tre gånger för en stor publik. Här en intensiv bild av Rosa Nordin som godistjuv, när hon i smyg tar av alla
ungdomars gemensamma lördagsgodis.
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Morgonträning på kolonin.

Föreställningen innehöll flera sångnummer. På bilden Måns Hammarström, Anton Hellberg, Neryse Klaassen, Sara Sandberg, Molly Voutari,
Filippa Persson, Cornelia Wästborn och Tone Wästborn.
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Uppbrott.

Maktkamp.
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Spökhistoria vid lägerelden.
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I februari ges varje år det unika konceptet Stadra Vinterscen. Årets föreställningar utspelade sig på Bergmans konditori i Nora. Att vi använde
oss av olika personer med efternamnet Bergman blev en uppskattade del av föreställningen. På bilden Eva Haldert och Magnus Wetterholm
invid spegelväggen som fanns på Bergmans konditori.
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Herr Bergman,
halka nu inte på isen

STADRA TEATER
VINTERSCEN

24/2 kl 19.00 & 25/2 kl 17.00
Medverkande
Magnus Wetterholm, Eva Haldert, Lasse Forss, Katarina Widell
Biljetter och info
Nortic.se
Teaterfoajén i Nora 0587-31 13 05
Pris 200 kr. Stadravän 150 kr. Ungdom 80 kr.
Varm buljong ingår i pausen. Ta på varma kläder!
www.stadrateater.se
Produktion: Ideella kulturföreningen Cirkustältet
Med stöd av ICA Supermarket Nora, Grythytte Qwarns knäckebröd och ABF

SÅNGER AV

JACQUES BREL

CLAES-GÖRAN WETTERHOLM
OM ÅNGAREN PER BRAHES
MÄRKLIGA ÖDE ÅR 1918
- JOHN BAUERS TRAGISKA BORTGÅNG PÅ
VÄTTERNS VILDA VATTEN

MAGNUS WETTERHOLM ANJA STRAUTMANIS

JONAS ABRAHAMSSON

STADRA TEATER
17 augusti kl 19.00 &18 augusti kl 18.00
www.stadrateater.se
Biljetter: nortic.se Teaterfoajén 0587 311305 Nora Turistbyrå: 0587 811 20 Hällefors Turistbyrå: 0591 120 01
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STADRA TEATER
10 augusti kl 19.00

www.stadrateater.se
Biljetter: nortic.se Teaterfoajén 0587 311305 Nora Turistbyrå: 0587 811 20 Hällefors Turistbyrå: 0591 120 01
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NYFIKEN PÅ

HJALMAR
BERGMAN

BÄVERLIGANS
SOMMARKOLLO

AV ANTON HELLBERG

LOVISA CARLSON

MÅNS HAMMARSTRÖM
ANTON HELLBERG

Tre föredrag inför sommaren på Stadra

NERYSE KLAASSEN
FILIPPA PERSSON
SARA SANDBERG
MOLLY VOUTARI
CORNELIA WÄSTBORN
TONE WÄSTBORN

Onsdag 4 april kl 18.30

Anders Linder

- om Hjalmar Bergman-kännaren Erik Hjalmar Linder och hans forskning.

Onsdag 11 april kl 18.30

Agneta Pleijel

- om Hjalmar Bergmans kvinnliga gestalter och sin ingång till romanen Flickan i frack.

Onsdag 18 april kl 18.30

Hjalmar Bergman Samfundet

- Arne Johnson, Sten Wistrand & Pär Bäckman om Hjalmar Bergman i Bergslagen.

Plats: Nora bibliotek
Biljetter: pris 100 kr, 80 kr Stadravän, 50 kr ungdom (upp till 19 år).
Biljettbokning: www.nortic.se, Teaterfoajén 0587-311305 eller info@stadrateater.se

Arr: Stadra teater i samarbete med Nora bibliotek och ABF

www.bergslagsbibblan.se

EN FAMILJEFÖRESTÄLLNING FRÅN 4 ÅR
PREMIÄR 11 AUGUSTI kl 17.00
SAMT SPELAS 12 & 19 AUGUSTI kl 15.00

STADRA TEATER
Biljetter: nortic.se Teaterfoajén 0587 311305 Nora Turistbyrå: 0587 811 20 Hällefors Turistbyrå: 0591 120 01

Härmed deklarerar Landet Stadra
Den 8 augusti kl 17.00, då en månad återstår inför valet i Landet Sverige tar
Landet Stadra initiativet, att på Stadra Teater genomföra

Stadradeklararationen
till stöd och vägledning för ett värdigt liv
I Landet Stadra vill vi ge människan möjlighet att få växa fritt. Här är var människa betydelsefull och
här ger vi tankar fritt spelrum åt var och en. Då vi arbetar med kultur och skapande tror vi på kraften
i ett kreativt tänkande. Samtidigt oroas vi av tidens många tecken som skapar sår, oro och förtvivlan hos så många.
Vi önskar veta mer vad begreppet demokrati står för, i tider när möjligheten för demokrati som utgångspunkt för
vårt samhälle inte längre är självklart.
Vi inviterar några viktiga nutida röster och betydelsefulla aktörer att hålla egna anföranden samt
tillsammans ge förhoppning och vision om vad det värdiga livet ska få innebära för alla i
såväl Landet Sverige som Landet Stadra.
Vi samlar Guds talesman, Kungens talesman, Etikens förespråkare och
Kulturens röst till en dag som får mynna ut i drömmen om det värdiga livet där människan sätts i fokus
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Statistik

Stadra Teater 2018
Spelplats

Kommun

Antal

Kvinnor

Barn/unga Fria

Stadravän

24-Feb

Stadra Teater

NORA

31

20

0

4

14

25-Feb

Stadra Teater

NORA

58

35

0

2

22

SUMMA

89

55

0

6

36

VINTERSCEN

NYFIKEN PÅ HJALMAR BERGMAN
4-Apr

Nora Bibliotek

NORA

49

30

2

9

20

18-Apr

Nora Bibliotek

NORA

49

32

0

3

22

25-Apr

Nora Bibliotek

NORA

99

65

0

8

28

SUMMA

197

127

2

20

70

FLICKAN I FRACK
6-Jul

Stadra Teater

NORA

127

73

1

76

25

7-Jul

Stadra Teater

NORA

80

46

4

2

5

8-Jul

Stadra Teater

NORA

120

69

0

2

14

11-Jul

Stadra Teater

NORA

152

88

4

3

19

12-Jul

Stadra Teater

NORA

124

72

1

3

8

13-Jul

Stadra Teater

NORA

73

42

4

0

1

14-Jul

Stadra Teater

NORA

130

75

1

3

20

15-Jul

Stadra Teater

NORA

152

73

1

1

36

18-Jul

Stadra Teater

NORA

150

87

5

2

12

19-Jul

Stadra Teater

NORA

148

86

8

0

6

20-Jul

Stadra Teater

NORA

123

71

3

7

17

21-Jul

Stadra Teater

NORA

147

85

3

3

9

22-Jul

Stadra Teater

NORA

150

87

3

0

17

25-Jul

Stadra Teater

NORA

147

85

4

24

12

26-Jul

Stadra Teater

NORA

154

89

1

3

6

27-Jul

Stadra Teater

NORA

147

85

0

2

17

28-Jul

Stadra Teater

NORA

133

77

3

9

8

29-Jul

Stadra Teater

NORA

148

86

0

6

27

1-Aug

Stadra Teater

NORA

152

88

4

0

3

2-Aug

Stadra Teater

NORA

149

86

2

3

22

3-Aug

Stadra Teater

NORA

159

92

3

6

16

4-Aug

Stadra Teater

NORA

145

84

3

1

5

5-Aug

Stadra Teater

NORA

149

86

0

9

20

8-Aug

Stadra Teater

NORA

149

86

5

23

19

9-Aug

Stadra Teater

NORA

149

86

0

18

17

3 457

1 984

63

206

361

SUMMA
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Spelplats

Kommun

Antal

Kvinnor

Barn/unga Fria

Stadravän

Stadra Teater

NORA

91

53

0

0

0

Stadra Teater

NORA

103

60

2

11

27

STADRADEKLARATIONEN
8-Aug
CLAES-GÖRAN WETTERHOLM
10-Aug
SÅNGER AV JACQUES BREL
17-Aug

Stadra Teater

NORA

93

54

2

8

27

18-Aug

Stadra Teater

NORA

109

63

0

6

21

SUMMA

202

117

2

14

48

BÄVERLIGANS SOMMARKOLLO
11-Aug

Stadra Teater

NORA

86

47

34

6

8

12-Aug

Stadra Teater

NORA

46

25

19

3

4

19-Aug

Stadra Teater

NORA

134

73

58

8

5

SUMMA

266

145

111

17

17

4 405

2 541

180

274

559

TOTALT 2018
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Resultatrapport
2018-01-01–
2018-12-31

%

186 525,01

5,60

3037 Övr.försäljning 6%

4 395,28

0,13

3040 försäljning Program

17 593,42

0,53

3041 försäljning kioskerna

2 283,00

0,07

551,20

0,02

Konto

Rörelsens inkomster/intäkter
Huvudintäkter
3036 Teaterkafféet Paradiset 12%

3042 Övrig Förs 25%

990 392,10

29,74

3045 Biljettf.Programkvällar

3043 FLICKAN I FRACK

77 518,87

2,33

3046 Biljettför.Vinterscenen

13 443,41

0,40

3047 Nyfiken på

14 547,17

0,44

3115 Region Örebro Län

828 665,00

24,89

3116 Bidrag diverse

168 000,00

5,05

3117 Bidrag 25%moms

125 000,00

3,75

40 000,00

1,20

3213 Adolf Lindgrens Stiftelse
3219 Svenska Akademien

75 000,00

2,25

3221 Sparbanksstiftlsen Bergslagen

240 500,00

7,22

3224 Stadra Sommarscens Vänner

34 670,00

1,04

3230 BARBRO OSHER

61 446,00

1,85

Summa Huvudintäkter

2 880 530,46

86,51

160 000,00

4,81

– 4,80

0,00

287 469,00

8,63

3710 Kommunala Bidrag
3740 Avrundningskonto
3990 erhållna Lönebidrag
3995 kommission kulturkiosk
Summa Inkomster/intäkter

1 615,00

0,05

3 329 609,66

100,00

– 2 531,16

– 0,08

Rörelsens kostnader
Ordinarie kostnader
Inköp av varor och material
4010 ink.böcker till försäljning
4013 Cafét

– 59 656,96

– 1,79

Summa Inköp av varor och mtrl.

– 62 188,12

– 1,87

Summa Ordinarie kostnader

– 62 188,12

– 1,87

Övriga externa rörelsekostn.
5010 Lokalhyra

– 55 600,00

– 1,67

5020 El foajen

– 2 133,54

– 0,06

– 13 847,31

– 0,42

5060 Städning/Renhållning

– 4 087,25

– 0,12

5071 Renovering Foajén

5070 reparationer

– 60 000,00

– 1,80

5080 Dynor teater

– 64 818,50

– 1,95

0,00

0,00

5410 Förbrukningsinventarier
5460 Förbrukningsmaterial

– 18 542,64

– 0,56

5800 Resekostnader,hotell mm

– 24 315,09

– 0,73

5910 Annonsering
5930 Reklamtrycksaker
5940 Utställning
6073 Repr.ej avdragsgill
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– 113 281,68

– 3,40

– 4 355,25

– 0,13

– 328,00

– 0,01

– 8 179,40

– 0,25
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Konto
6110 Kontorsmaterial
6112 Kassaregister

2018-01-01–
2018-12-31

%

– 16 805,99

– 0,50

– 3 794,50

– 0,11

6115 Hyra/kostnader BABS

– 11 599,07

– 0,35

6150 Trycksaker/Affisch

– 35 742,20

– 1,07

6160 Tryck redovisning

– 30 000,00

– 0,90

6200 Telefon o Porto

– 13 699,65

– 0,41

6221 Kostym

– 19 620,32

– 0,59

– 93,72

0,00

6222 Mask
6223 Scenografi

– 36 522,24

– 1,10

6227 Teknik.Ljud

– 3 742,40

– 0,11

6230 Hemsida
6310 Företagsförsäkring
6520 Grant Thornton Revision

– 600,00

– 0,02

– 2 682,00

– 0,08

– 8 415,25

– 0,25

6530 Redovisningstjänster

– 56 500,00

– 1,70

6540 Biljettprovision/administratio

– 23 891,92

– 0,72

6570 Bankkostnader

– 2 883,84

– 0,09

6960 Tillstånd

– 6 895,00

– 0,21

– 428,01

– 0,01

6970 Tidningar
6980 Föreningsavgifter
6990 STIM
Summa Övriga rörelsekostnader

– 846,00

– 0,03

– 8 829,00

– 0,27

– 523 978,73

– 19,61

– 1 226 175,00

– 36,83

Kostnader personal avskriv mm
7010 Löner
7011 Arvoden, Gager

– 142 548,73

– 4,28

7012 Arvode Magnus W.

– 257 583,00

– 7,74

7013 Regissör

– 120 000,00

– 3,60

– 77 000,00

– 2,31

7017 Agneta Pleijel
7018 Ylva Eggerhorn manus

– 72 000,00

– 2,16

7331 Bilersättning Skattefri

– 37 768,00

– 1,13

– 347 449,00

– 10,44

– 48 342,00

– 1,45

7510 Sociala Avgifter
7580 FORA
7581 Olycksfall Magnus

– 467,00

– 0,01

– 3 219,57

– 0,10

Personalkostnader, avskriv mm

– 2 332 552,30

– 70,05

Rörelsens kostnader

– 3 047 820,19

– 91,54

Rörelseresultat

281 789,47

8,46

Res.efter finansiella poster

281 789,47

8,46

Beräknat Resultat

281 789,47

8,46

7690 övriga personalkostnader
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Kortfattad ekonomisk kommentar

Intäkter
Årets resultat är ett överskott om 281.000:- något vi ser
med tillfredsställelse efter underskott föregående år. I procent var våra egna intjänade medel 39.26% av total intäkt
(föregående år 32.5%). På ansökta medel om 1.920.000:blev 1.664.000:- beviljade. Vår rörelsevinst 2018 skall ses
mot en bakgrund att vi under ett flertal år har haft stora
svårigheter att få vår ekonomi att gå ihop. Föregående års
underskott var 212.470:- och året dessförinnan 146.670:vilket tillsammans gör ett minusresultat om 359.140:Förlusterna har vi efter årets säsong lyckats eliminera,
något vi arbetat hårt för. Att vi under den gångna säsongen
uppnådde ett positivt resultat var därför av stor vikt, vilket ger oss en positiv kraft att arbeta vidare nästa säsong
2019. Vår egenfinansieringsgrad skall ses som betydande
och hög i jämförelse med andras teaterverksamheter.

Kostnader
Som framgår av resultatrapporten är lönekostnaderna
den tyngsta delen av våra utgifter. Lönekostnaderna
ligger nu på 2,3 miljoner. För två personer hade vi stöd
från arbetsförmedlingen när det gällde skötsel av den
externa miljön.

Slutsatser
Vår verksamhet är förenad med risktagande och ekonomi
frågor vilket upptar mycket av vår tid. Vi vill hävda att det
konstnärliga skapandet frigörs samt mår bättre av att inte
tyngas av alltför stor ekonomisk utsatthet.
Produktionen Flickan i frack hade en publikbeläggning på i snitt 138 personer under 25 föreställningar.
Detta kan jämföras med Arabia Felix, föregående års
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produktion med en publiktillströmning på 68,3 personer
mot budgeterade 90 betalande per föreställning. Före
gående års mål att vi till säsongen 2018 skulle öka publik
antalet kunde vi uppnå.
Teaterns ekonomi lever alltid på en skör tråd då vi ej
har några marginaler att tillgå. Vi konstaterar att vi fort
farande är kraftigt underfinansierade och att flera yrkes
kategorier lönemässigt ligger i underkant.

Mervärden
Det är svårt att mäta vissa immateriella värden, exempelvis den sociala skolning som våra barn och ungdomar tillägnar sig genom att vara aktörer i förställningarna.
För publiken skapar kultur berikande upplevelser och
har möjlighet att ge associativa tankar. Vi definierar även
Stadra Teater som en demokratisk arena.
Vi framhåller att vi skapar arbetstillfällen men även
en bättre ekonomi för exempelvis hotell- och restaurang
näringen i regionen. Genom medial uppmärksamhet
av Stadra Teater, bland annat på nationell nivå, tillförs
regionen ett goodwillkapital som ej är mätbart. Att verksamheten kostar ska bland annat ställas i relation till
ovan. Sammanfattningsvis är ett kulturutbud en viktig
beståndsdel i det demokratiska samhället.

Förhoppning
Vi har en förhoppning om att även framgent få ert förtroende och stöd för att kunna arbeta vidare med den kultur
ella ö som Stadra Teater etablerat sig som i Bergslagen.
Magnus Wetterholm
info@stadrateater.se eller 070-538 19 95
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Med stöd av

Huvudlogotyp

CLARION COLLECTION
BORGEN

Nora

STADRAS
VÄNNER
SVEN-AXELS FASTIGHETER

Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond

K

LENA
KÄLLSTRÖM

CLAES-GÖRAN
WETTERHOLM

GUNILLA NILSSON & OVE PETERSSON

Tack till
Carl Jan Granqvist, Christer Mathisen, Paul Dahlqvist, Barbro Lundgren, Bo Eckhardt, Barbara Wilczek, Karin Smed-Gerdin, Lena Holmstrand Krueger,
Gunilla Nilsson och Ove Petersson, föräldrar till alla barn och ungdomar som medverkar, Stadras Vänner, Stadranejdens byalag,
styrelsen för Ideella kulturföreningen Cirkustältet, Golvtjänst i Nora AB, turistbyråerna i Nora och Hällefors, Stadra Scenskola/Anna Karlsson,
Clarion Collection Hotel Borgen, Lilla Hotellet Nora, Hults säteri, Grythyttans Herrgård
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