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TACK – TUSEN TACK! 

Den intensiva säsongen 2019 är nu till ända. Tiden 
är inne för att rikta vårt varma tack till alla er som på 
olika sätt har stöttat oss. Genom ert förtroende har 
vi kunnat utveckla och förverkliga visioner om en 
kulturell arena vid Bergslagens vackraste spelplats. 

Vi vänder oss till kommunen, regionen,  staten, 
stiftelser, akademien, fonder, tidningar, före-
tag och privatpersoner och tackar av hela vårt 
hjärta för ert ekonomiska stöd. Utan detta hade 
vi inte kunnat skapa vår kulturella mötesplats.  
Vi skänker en tacksamhetens tanke till all personal 
som på ett konstnärligt, kreativt och meningsfullt 
sätt gett av sitt skapande. 

Likaså vänder vi oss till byalag och till vän-
förening för att just säga - tack. Att få möta den 
nya generationen, alla de som tillhör Unga Stadra, 
är en ynnest och bidrar till att ge Stadra Teater en 
vitalitet.  

Vi vänder oss till ideella krafter, till privatperso-
ner och till föreningar som alla på olika sätt bidra-
git med stora värden. Ett tack också till styrelsen för 
Ideella kulturföreningen Cirkustältet som kreativt 
och troget alltid verkar för Stadra Teaters bästa. 

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 
Det är med glädje vi kan se tillbaka på ännu ett framgångsrikt år 
för Stadra Teater, såväl konstnärligt och recensionsmässigt som 
publikt. Med denna redovisning vill vi beskriva vårt arbete ur 
många synvinklar, där de olika delarna har bidragit till att vi nu 
kan se tillbaka på 2019 som ett både utvecklande och lärorikt år. 

Redogörelsen sammanfattar den tjugoandra säsongen, ett 
år som har innehållit föreställningar och publik verksamhet i 
större eller mindre skala under vinter, vår, sommar och höst. 
Därmed har ett av våra mål, att bredda utbudet till fler delar 
av året, kunnat uppnås. Sammanlagt har vi under 2019 gett 
 fyrtio en sceniska evenemang. Efter ett framgångsrikt år vill vi 
nu se framåt för att även kunna utöka verksamhet till i Stadras 
foajé samt etablera en mindre turnéverksamhet.  

Med teaterfantasterier i Bergslagen är vår strävan att ge publi-
ken upplevelser som hör samman med glädje, förundran, lycka 
och eftertanke, där platsen Stadra är förknippad med njutning, 
sinnlighet och skönhet. Publiken har en önskan att bli berörd 
och få berikande upplevelser. Platsen Stadra kan benämnas som 
Berg slagens vackraste spelplats, eller En trädgård för själen. Verksam-
heten ska överensstämma med ett citat från DN hösten 2019: 
”Teater är inte uppfostran, utan ett tankerum, en existensform: 
en plats för drömmar, begär och dåligt underbyggda teorier”. 

Den sedan 2007 av Länsstyrelsen Örebro län förklarade 
byggnads minnet Stadra Bruk blir med vår verksamhet ett levande 
kulturcentrum som bidrar till en levande landsbygd. Med andra 
ord en kulturell ö, beläget fjärran från centrala platser och större 
städer. 

Trots att Stadra Teater har en hög egenfinansiering är medel 
från våra bidragsgivare likafullt helt avgörande för verksam-
heten. Vi är mycket tacksamma att vi har en bredd i det eko-
nomiska stödet och att många ser positivt på det vi gör. Med 
redovisningen vill vi berätta om hur anslagna medel har använts 
och vår förhoppning är att kunna presentera en ingående och 
riktig bild av vad vi åstadkommit. 

Vi är medvetna om svårigheterna att sammanfatta och redo-
visa en konstnärlig verksamhet. Det kräver ett brett perspektiv 
och i redovisningen tas hjälp av text, bilder, recensioner, statis-
tik, ekonomisk redogörelse samt publika kommentarer för att 
förhoppningsvis kunna ge en fyllig bild av en skapande process 
och dess resultat. 

Vi har även en hög ambition att skapa en god arbetsplats för 
alla. Vi har ett socialt ansvarstagande. För trettonde sommaren 
i rad har vi gett plats för barn och ungdomar att vara delaktiga. 
Vi är övertygade om att deras medverkan ger dem möjlighe-
ter till viktiga upplevelser av en kreativ process och att de där-
med får användbara verktyg inför framtiden. Likaså tillförs vår 
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verksamhet betydande värden av våra unga medarbetare, vilka 
visar på nytänkande och vitalitet. Medverkan av barn och ung-
domar kallar vi numera för Unga Stadra. 

För boendeanläggningar och handel i Bergslagen är mål-
sättningen att vara en attraktiv plats för turister som reser till 
om rådet. Vi menar att Stadra Teater bidrar till ökad attraktivitet 
i vår region. 

Från 1998 års försöksverksamhet har vi under alla år haft 
svenska författarskap som vår ledstjärna och på olika sätt  skildrat 
och speglat dessa.

Målsättning och vision 2019
Under säsongen 2019 ville vi med en hög konstnärlig kvalité 
utveckla de olika grenarna som är Stadra Teater. Vi ville med 
Ylva Eggehorns nyskrivna manus ge en fördjupad bild av 
 Hjalmar Bergman för att i en poetisk form skildra en livsresa. 
Det skulle bli en bred föreställning där författarskap från förr 
och från idag fick blandas. Att sammanföra teater med sång och 
musik på ett inte alltför traditionellt sätt blev vägen att åstad-
komma underhållande och meningsfulla uttryck i berättandet.

Att fortsätta arbetet med vinterscenen, serien Nyfiken på, pro-
gramkvällar, demokratitankar och vårt publika tilltal kändes ange-
läget. Därtill under året föddes tankar om berättarföreställningar 
och om att återuppliva den historiska platsen Wallins grotta. 

Till sommarproduktionen ville vi återsamla medarbetarna 
från 2018 års produktion, utifrån tankar om att vidareutveckla 
det konstnärliga mötet och att fördjupa arbetet från det före-
gående året. Dessutom skulle de unga aktörerna få möjlighet att 
utvecklas genom att ge flera av dem tydliga roller. 

Ambitionen var att fortsätta med olika evenemang kring 
demokrati, vilket getts utrymme de två föregående åren. En 
av uppgifterna för en teater är att spegla frågeställningar kring 
humanism, samhälle, mänskliga möten och demokrati.

Process och genomförande
SOMMARSCENEN 
Hjalmar och vår Herre 5 juli till 11 augusti 2019. 
Med målsättningen att skapa nyskriven dramatik blev det aktu-
ellt att åter knyta Ylva Eggehorn till Stadra Teater. Kontakter 
med Ylva Eggehorn har odlats sedan åren 2006 till 2008 då 
hon skrev tre pjäser i rad direkt för Stadra. Hos oss fanns en 
 önskan att låta hennes språk och känsla få möta Bergmans 
gestalt. Vi var inställda på att även sommaren 2019 ge en upp-
sättning där Hjalmar Bergman fick träda fram, såväl storslagen 
som liten. Vår önskan var att ge en pjäs om skapandet villkor 

Dramatikern och poeten Ylva Eggehorn.
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för  Hjalmar Bergman under en period i slutet av författarens 
liv. Under  hösten 2018 knöts kontakter med Eggehorn som 
ledde fram till att hon ville åta sig uppdraget. Möten vidtog, 
likaså intensiva brev- och mailkontakter. Impulser till pjäsen 
kom från såväl Eggehorn, som såg paralleller mellan Hjalmar 
Bergman och Oscar Wilde, som från oss där vi tillförde tankar 
om Bergmans tid i Berlin i slutet av 20-talet. Det var också av 
intresse att låta Eggehorn, den författare och poet som närmat 
sig religiösa  tankar och som med sina verk betytt mycket för 
människor i nöd, få möta vår titel - Hjalmar och vår Herre. 
En titel som självfallet ville ge associationer till Bergmans bok 
Farmor och vår Herre. För att kunna förverkliga denna pjäs var 
det av avgörande betyd else att Författarfonden beviljade vår 
ansökan. Vi var väl medvetna om att en skrivprocess på detta 
tema skulle innebära en lång utvecklingsfas.

En stor fördel för produktionen var att vi kunde knyta regissör 
Karin Parrot-Jonzon, scenograf Ebba Forstenberg och maskör/
kostymör Agneta von Gegerfelt till oss, alla tre medskapare till 
2018 års framgångsrika produktion. Med denna trio kunde 
arbetet fördjupas från föregående år och ett stort konstnärligt 
kapital tillfördes uppsättningen. 

För ljussättningen stod Andreas Bernthsson som efter 
Apelsin trädet 2016 återkom till årets uppsättning. Som rörelse 
och dans instruktör återkom Catrine Örman-Oskarsson. 
Repetitions arbetet var intensivt då det omfattade enbart fem 
veckor. Flera gånger under processen väcktes frågor om att ett 
nyskrivet manus behöver konfronteras med arbetet på teater-
golvet för att ytterligare kunna utvecklas.
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En musikaliskt bred och varierad uppsättning växte fram. 
Mattias Risberg trädde in som musiker på piano och Anna 
Johansson på fiol. På grund av personliga omständigheter 
skedde ett byte av musiker på piano och från mitten av repe-
titionsperioden trädde Erik Andersson in. Att vi kunde ha två 
musiker anställda var i mångt och mycket tack vare stöd från 
Stadras Vänner.

Stadra fick en ny medarbetare i Sara Glaser, en mång sidig 
artist som såväl sjunger som spelar teater. I övrigt var det 
flera återkommande aktörer, bland annat Eva Haldert, Rune 
 Jakobsson, Bodil Granlid Carr och Lasse Forss. Efter att ha följt 
våra medverkande barn och ungdomar under flera år och sett 
deras utveckling fick fyra av de äldre ungdomarna egna roller 
som förvaltades väl av dem. Även andra ungdomar från Unga 
Stadra fick uppgifter i uppsättningen. 

Av stort värde för produktionen är att ha Dragan Popovic som 
inspicient, publikmottagare, tekniker och fotograf. Betydelse-
fullt är att det första publikmötet blir välkomnande genom 
biljett värd och värdinnor. 

Det är också av vikt att visa kontinuitet i det grafiska uttrycket. 
Konstnären Ted Ström gjorde åter vår affisch, vilket är ett sam-
arbete sedan 2009.

Repetitionerna startade 2 juni med premiär 5 juli. Samman-
lagt gav vi 28 föreställningar fram till 11 augusti. Uppsättningen 
bemöttes på ett positivt sätt från pressen. Alla sju recensionerna 
var bra eller synnerligen bra, vilket medförde en större publik-
tillströmning än förväntat. 

Öppen repetition 17 juni
För andra året i rad bjöd vi in medlemmar i Stadras Vänner till 
en öppen repetition. För de vänner som gått på vår serie  Nyfiken 
på blir den öppna repetitionen ett sätt att även följa det kon-
kreta teaterarbetet. 

Franskt 14 och 15 augusti 2019
Efter att under de två föregående åren gett Sånger av Jacques 
Brel på programkvällar fanns viljan att bredda repertoaren. 
Det ledde fram till två teaterkonserter med sånger av Jacques 
Brel i en första akt och av Edit Piaf, Charles Aznavour, Michel 
Legrand, Gilbert Becaud, Charles Trenet och Boris Vian i den 
andra. Som musiker återkom Jonas Abrahamsson på piano och 
Anja Strautmanis på cello. Den musikaliska upplevelsen utöka-
des med Gaianeh Pilossian på fiol. 

Förställningen mottogs med påfallande värme av en stor 
publik. För affischutformning och teknik stod Dragan Popovic. 
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Blod, mord och elände 17 augusti 2019
Fartyghistorikern, författaren, etnologen och historikern 
Claes-Göran Wetterholm, som sedan tidigt 2000-tal årligen 
framträtt med uppskattade berättelser om fartyg, nautik, olyckor 
och mänskliga drömmar, gav en kväll om folkliga sånger, mystik, 
olyckor och dråpliga historier. Vid sin sida hade han folksånger-
skan Monica Söderberg samt musikern Peter Ulfveby. Trion gav 
skillingtryck, samt historier som svävade mellan sanning och 
lögn på ett roande sätt.

Även till detta evenemang gjorde Dragan Popovic en spän-
nande och illustrativ affisch. 

Utställningar 
Under sommarsäsongen skapade Ulla Mihnóss två iögon-
fallande utställningar i Järnboden, vilka var öppna i samband 
med föreställningarna. Båda appellerade till 20-talet där utställ-
ningen på Lilla scenen gav en känsla av en författarlya för 
 Hjalmar Bergman.

Teaterkaféet Paradiset
Kaféet var öppet i samband med alla föreställningar och är ett 
viktigt ”vattenhål” för publiken i helhetsupplevelsen av Stadra. 
Vi lägger tonvikt på kvalitet i utbud och bemötande. Såsom 
de senaste två åren hade vi även i år möjlighet att i pausen ser-
vera öl, vin och punsch. Det porslin som Stadras Vänner har 
finansierat står för kvalitet och personlighet och bidrar till hel-
hetsupplevelsen. Kaféet förestods i år av Annika Hentilä med 
gedigen bakgrund inom restaurangbranschen. Hon assisterades 
av Nathalie Cederborg. 

 

VINTERSCENEN 
Ispiruetter med Gustaf Fröding 23 & 24 februari 2019
För elfte året i rad genomfördes vinterscenen. Detta år närmade 
vi oss den mycket folkkäre poeten Gustaf Fröding. Förutom 
Magnus Wetterholm, Eva Haldert och Lasse Forss medver-
kade Barbro Järliden som ”isprinsessa”, vilket gav möjlighet att 
interfoliera med texter om diktaren. Järliden har ett långt för-
flutet som intendent på Värmlands museum och sekreterare i 
Fröding-sällskapet. Föreställningarna fick i år sin start utomhus 
på en snöhög. Vinterscenen innehöll som vanligt en upplevelse 
av marschaller, eldar och av varm buljong i pausen. 

VÅREN
Nyfiken på Hjalmar Bergman och Berlin 27 mars, 24 april & 7 
maj 2019
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Ambitionen med folkbildande föreläsningar har pågått sedan 
2013 och får en alltmer trogen publik. Denna serie görs i sam-
verkan med Nora bibliotek. I år ville vi fördjupa temat Hjalmar 
Bergman och komplettera med författarens tid i Berlin under 
andra delen av 20-talet, en mytomspunnen tid. Först ut var 
regissör Pontus Plænge som berättade om teman i sina upp-
sättningar av Swedenhielms samt Farmor och vår Herre. Därefter 
kom journalist och f.d. förlagschef Svante Weyler som talade 
om Tyskland och Berlin. Som sista gäst kom Ylva Eggehorn, 
som berättade om skrivarbetet med pjäsen och om sitt förhål-
lande till Hjalmar Bergman.  

HÖSTEN
Vid brasans sken 5, 6, 12 & 13 oktober 2019
För första gången genomfördes berättareftermiddagar under 
hösten. Årets fokus handlade om människor som levat och ver-
kat på Stadra gård och bruk, om drömmar, liv och död. Evene-
mangen gick av stapeln i Sjöstugan/caféet och samlade en stor 
publik. 

Wallindagen 15 oktober 2019
En påbörjad iordningställning av den historiska platsen  Wallins 
grotta i Stadras närområde ledde till att vi för första året arrang-
erade en dag kring Johan Olof Wallin, som under slutet av 
1700-talet och början av 1800-talet var informator på Stadra 
gård. Den 15 oktober var dagen då Wallin föddes, vilket i år var 
240 år sedan. På grund av regn och dåligt väder kortades evene-
manget ner och hade tyvärr en fåtalig publik. Att genomföra 
denna typ av arrangemang ligger i linje med en av vår deviser: 
kultur och natur i skön förening.  

TURNÉ
Lars Forssell i vår hjärtan 14 februari 2019
Vår ambition att ge underhållande kulturupplevelser för en 
äldre publik påbörjades med ett framträdande för Aktiva Senio-
rer under februari. Magnus Wetterholm gav Lars Forssells klas-
siska sånger. Ackompanjatör var Matts Norman. 

FÖREGÅENDE HÖST 
Det var den 17 november – en Teaterkonsert 17 och 18 november 2018
Vid tillkomsten av föregående års redovisning fanns ej möjlig-
het att få med bild eller text från teaterkonserten, varför den 
istället redovisas här. Vi hade glädje att få samarbeta med två 
drivna musiker som båda arbetet tillsammans med artisten 
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Rikard Wolff. Dels Johan Graden, som medverkade som musi-
ker i föregående års uppsättning Flickan i frack, dels dragspela-
ren Niklas Sundén. Som spelplats hade vi Nora Teaterbiograf 
och för teknik svarade Dragan Popovic. 

Konstnärliga framgångar och 
konstnärliga innehåll
Med Ylva Eggehorns manus av Hjalmar och vår Herre kunde 
vi skapa en ömsint, rolig, existentiell och vacker föreställning. 
Publiken gav vid ett antal tillfällen uttryck för av att de upplevt 
något värdefullt. Att vi kunde arbeta med samma konstnärliga 
ledningsteam vad beträffar regi, scenografi, kostym, mask, dans 
och teknik gav en fördjupning och tillförde glädje. Regissör 
Karin Parrot-Jonzons musikalitet blev värdefull och skapade en 
egen nerv åt föreställningen. Kostym och mask hade ett stil-
säkert uttryck och scenografin var i färgval och uttryck såväl fräck 
som vacker och exakt. Dans och rörelsedelarna gav en smittande 
lekfullhet. 

Den musikaliska bilden förstärktes avsevärt genom att vi hade 
två musiker med i föreställningen. Att vi i år kunde utveckla  roller, 
ge kunskaper i sceniska sammanhang samt skapa goda minnen 
för Unga Stadra blev värdefullt för våra ungdomar och för hela 
 ensemblen. Allt detta sammantaget gav förutsättningar för det fina 
och starka gensvar vi fick i recensioner, media och av publik. 

Hela området kring Stadra, vilket inkluderar utställningar, 
kafé och omgivningar, bidrog till ett helhetsuttryck som var till-
talande för publiken. 

Vår föreställning Franskt gav starka och positiva reaktioner 
från publiken. Den musikaliska tradition som följt Föreningen 
Cirkustältet och Stadra Teater ända från början lever kvar, vilket 
är tillfredsställande. Berättarföreställningarna under hösten var 
en nyhet som publiken tyckte om och skapande en känsla av 
samhörighet. Att Claes-Göran Wetterholm årligen återkommer 
med berättarkvällar är av stort värde för teatern. 

Synsätt, skapade mervärden 
 

och arbetstillfällen
Medarbetarna, allt från anställd personal till ideella krafter, 
är oerhört betydelsefulla för att föra vår teater framåt. Vi ska 
och vill vara en plats där vi sätter våra medarbetares växande i 
förgrunden. Vi är för mångfald och att Stadra Teater ska vara 
en generös och tillåtande plats. Sammanlagt har vi skapat 36 
arbetstillfällen av större eller mindre omfattning. 
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Arbetstillfällen 2019 2018

Lön 21 18

Faktura 13 11

Arvoderade ungdomar 4 10

Praktikanter 0 2

Volontärer 4 3

Besöksstatistik 2019 2018

Sammanlagd publik 4113 4405

Antal föreställningar & evenemang 41 37

Stadra Teater bidrar till större omsättning för restauranger, 
boendeanläggningar och varuhandel i regionen. Värdet av att 
vår verksamhet bidrar till att göra Bergslagen mer attraktivt, 
populärt och intressant. Dock har vi ingen möjlighet att mäta 
resultat av hur pass stor en ökad omsättning blir när vi lockar 
publik till regionen. Likafullt får vi ständigt uttryck för detta 
genom kommentarer av vår publik och genom företagsidkare.

Den grundpelare och kontinuitet som teatern vilar på hand-
lar om producenten. Efter att vår förutvarande producent My 
Soos Stave gått in i föräldrarollen tog Renate den Hartog över 
denna uppgift. Genom stor kunskap om Stadra sedan tidigare 
arbetsuppgifter fortsätter hon att utveckla och axla denna roll. 

Stadras Vänner, Stadranejdens byalag, 
Stadras värdinnor
Vänföreningen har sedan några år omvandlats från att ha varit 
en egen organisation till att bli en underavdelning till vår egen 
förening. Vi är mycket glada för att antalet vänner ökat även 
i år. Mot att det 2016 var det omkring 65 medlemmar är 
det idag över 360. Med Stadras Vänner har vi kommunicerat 
genom personliga fysiska brev, något som uppskattats. Som för-
mån har vänner haft rabatterade priser. Intäkter från vännernas 
medlems avgifter har detta år starkt bidragit till lönekostnaderna 
för en extra musiker till föreställningen Hjalmar och vår Herre. 

I slutet av april vidtog den sedvanliga röjardagen med bya-
laget. Möten med människor som är förankrade i området har 
stor betydelse för förtroende och legitimitet. Byalaget bjöds som 
vanligt in att vara genrepspublik. 

I år utvecklade vi systemet med värdinnor ytterligare. Barbro 
Lundgren, Iréne Andersson och/eller Gunilla Nilsson kunde 
närvara vid alla föreställningar. Värdinnornas uppgift är att 
hälsa publik välkommen, samtala om platsen och när biljett-
kassan inte hinner med även vara försäljare. Även Ove Petersson 
i vår biljettkassa hjälpte publiken på ett vinnande sätt. 
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Unga Stadra
På Stadra har vi medvetet höjt deltagande barn och ungdomars 
status genom att kalla dem Unga Stadra. Vi vet det värde som 
finns att unga människor får delta i våra processer. Då Stadra 
Scenskola som namn och företeelse inte längre lever kvar har 
Nora kulturskola nu tagit vid och arbetar vidare med teater-
intresset hos ungdomar. Viljan att ha barn och ungdomar från 
Nora med närliggande kommuner i föreställningarna finns 
fortfarande kvar, då vårt renommé lockar många deltagare till 
Stadra Teater. Likaså avser vi att förstärka och utveckla kontak-
terna med Nora kulturskola.  

Jämställdhet 
Vår utgångspunkt är att en jämn fördelning mellan könen gynnar 
vårt skapande och att kompetens får sättas i första rummet. Vi har 
medvetet under åren arbetat för att personer i ledande positioner 
är av båda könen. Sedan 2010 har vi en etikpolicy, ett för styrel-
sen för Ideella kulturföreningen Cirkustältet levande dokument.  

Tillgänglighet
Stadra Teater ska vara en plats som är tillåtande och öppen. I 
begreppet tillgänglighet lägger vi också in det bemötande vi visar 
vår publik. Tillgänglighetsarbetet för publik med funktions- och 
rörelsehinder har även i år utvecklats så man kan ta del av verk-
samheten och av platsen Stadra. På Stadra finns idag, för att enbart 
kunna nämna några insatser: ramper, en lätt tillgång till biljettkassa 
och till teatern, genom företaget DANFO en toalett för rörelse-
hindrade samt utmärkta parkeringsplatser för rörelsehindrade. 

Lärdomar 
Liksom under flera tidigare år hade vi behövt en längre repe-
titionsperiod. Hindret är att ekonomin inte tillåter detta. Vår 
strävan är dock att säkerställa en längre repetitionsperiod. 

Nödvändigheten av en producent anställd under hela året 
och inte bara på deltid har också blivit tydligt. Detta är än så 
länge inte ekonomiskt säkerställt och oroar!

Under repetitionsperioden finns påfrestningar att både dela 
arbete och boende med varandra och i vissa situationer kan 
medarbetare önska sig mer eget utrymme. Samtidigt finns en 
vinst med en nära samvaro för att svetsa samman ensemblen 
under repetitionsperiod och spelsäsong. 

Vår ambition att genomföra en gala kring FNs deklaration 
om de mänskliga rättigheterna kunde vi inte genomföra på 
grund av tekniska omständigheter. Här skulle vi haft en bättre 
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planering. Detta är en lärdom till kommande år – vill vi genom-
föra ett så pass omfattande evenemang med många inblandade 
så kräver det en längre tidsplanering och troligtvis en resurs att 
producera en sådan händelse. 

Press- och marknadsföring
Vår hemsida www.stadrateater.se utvecklades och förbättrades. 
Hemsidan är grundverktyget för att nå ut till en publik och den 
uppdateras kontinuerligt. 

Ett aktivt deltagande i sociala nätverk är en förutsättning för 
dagens marknadsföring. En av dessa kanaler är Facebook, idag 
omvandlad från grupp till sida. Likaså är kontot på Instagram 
av stor vikt. I synnerhet under sommaren var vi aktiva i sociala 
media och kunde förstärka marknadsföringen under denna del 
av året avsevärt. 

Publiken vänjer sig alltmer vid att köpa biljetter på nätet var-
för kanalen www.nortic.se är betydelsefull. Därtill såldes biljetter 
på turistbyråerna i Nora och Hällefors samt i Teaterfoajén. 

Vi arbetade även med traditionell annonsering i ett flertal tid-
ningar, främst Nerikes Allehanda men även i DN, SvD, 24iBerg-
slagen, Länsposten, VeckoNytt, tågtidningen Hit & Dit, Tåg i 
Bergslagen, T-bladet, Karlskoga Tidning, Örebroar´n, Kyrkans 
Tidning, Filipstads Tidning och Bergslagens turistbroschyrer.

Goda eller synnerligen goda recensioner i NA, DN, SvD, 
Karlskoga Tidning, Filipstads tidning, Tidningen Dagen och 
kulturdelen.com blev även viktiga kanaler för att nå ut. Då 
publiken tog intryck av dessa blev det av stor betydelse för de 
kommande föreställningarna. 

Publikens reaktioner, rekommendationer, nyfikenhet samt 
sätt att tala om en föreställning ska ses som en av de viktigaste 
kanalerna för att nå ut med marknadsföring. 

Vi hade inslag i SVT/Örebro samt i Länsradion. 
Vi arbetade aktivt med hotellnäringen med att skapa teater-

paket tillsammans med Lilla hotellet i Nora och Nora stadshotell. 
Våra nyhetsbrev, på omkring 1.200, har varit betydelsefulla 

och vi kunde under en period skicka ut ett i veckan. Vi arbe-
tar med ett traditionellt utskick som i år hade en upplaga på 
2.500 exemplar, antigen digitalt eller per post. Med det fysiska 
utskicket fick vi även i år värdefull hjälp med frankering av ABF, 
det studieförbund vi samarbetar med. 

Det generösa bemötande vi fått från Nerikes Allehanda i sam-
band med annonsering är betydelsefullt och något vi är tack-
samma för. 

Ted Ström utformade affischen till Hjalmar och vår Herre på 
ett förtjänstfullt sätt.

Alla dessa kanaler ger en bild av den samlade marknadsföringen.
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1998 Kjoltyg och vackra rosor om den svenska sommaren 

1999 Johan Olof Wallin - en nästan sann historia

2000 Gustaf och Agnes - om Fröding och von Krusenstierna 

2001 Eufori - en sommarnattskabaré bland annat kring   

 Gunnar Ekelöf

2002 En bergslagskomedi om Hjalmar Bergman

2003 Och det gick en långdans kring Greckens långa sjö,   

 kring Selma Lagerlöf

2004 Ett resande teatersällskap av August Blanche

2005 Krusbär och Arsenik, om Carl Jonas Love Almqvist

2006 Den ljufva tiden av Ylva Eggehorn, om Anna-Maria Lenngren  

 och Johan Henrik Kellgren

2007 Objudna gäster av Ylva Eggehorn, om Ellen Key

2008 Kungens komediant, Agneta Pleijels roman  dramatiserad  

 av Ylva Eggehorn

2009 Den itusågade damen av Staffan Göthe

2010 Vill ha dig av Johan Bernander, om Hjalmar Söderberg

2011 Den fjärde rosen av Gunilla Linn Persson, om Gertude Stein

2012 Hör musiken söker efter orden av Agneta Pleijel,   

 om Hjalmar Gullberg

2013 Revykungen av Johan Bernander, om Nils Ferlin

2014 Efter mitt eget huvud av Agneta Pleijel, 

 om Agneta Horn och Lars Wivallius

2015 Stadramålarna av Johan Bernander, med poesi av   

 modernisterna

2016 Apelsinträdet av Henning Mankell

2017 Arabia Felix av Johan Bernander

2018 Flickan i frack av Agneta Pleijels dramatisering av Hjalmar  

 Bergmans roman

2019 Hjalmar och vår Herre av Ylva Eggehorn, om Hjalmar   

 Bergman och hans tid

De stora produktionerna genom åren
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Medverkande säsongen 2019
Konstnärlig ledare/projektledare – Magnus Wetterholm

Producent – Renate den Hartog 

Konstnärlig rådgivare – Barbara Wilczek Ekholm

Projektansökningsarbete – Magnus Wetterholm, Renate den 

Hartog, Karin Smed-Gerdin, Barbro Lundgren

Projektansökningskonsulent – Lena Holmstrand Krueger

Hjalmar och vår Herre
Konstnärligt team
Manus – Ylva Eggehorn

Regi och bearbetning – Karin Parrot Jonzon

Scenografi – Ebba Forstenberg

Kostym och mask – Agneta von Gegerfelt

Ljusdesign – Andreas Bernthsson

Attribut/rekvisita – Ebba Forstenberg och Ulla Mihnóss

Musikarrangemang – Anna Johansson, Erik Andersson,  

Mattias R?isberg

Koreograf och rörelse – Catrine Örman-Oskarsson

Teknisk producent/foto – Dragan Popovic

Skådespelare
Hjalmar Bergman – Magnus Wetterholm

Gossen Hjalmar Bergman – Filippa Persson

Stina Bergman/Chefen fru Ingeborg – Bodil Carr Granlid

Joe Meng – Rune Jakobsson

Marta Boman – Eva Haldert

Julia Swedenhielm – Lovisa Carlson

Agnes Bork – Neryse Klaassen

Clownen Jack/Hotellvärden – Lasse Forss

Oscar Wilde/sångerskan – Sara Glaser

Oskriven 1 – Anton Hellberg

Oskriven 2, Sjöman - Måns Hammarström,

Pianisten – Erik Andersson

Violinisten – Anna Johansson

Städpatrullen – Alfred Stenegård Norr,  

Hilda Granbom Svenbro, Teodora Källquist

Dockan Wetterholm skapad av Agneta von Gegerfelt 

Produktionsteam
Inspicient/teknik – Dragan Popovic

Affisch, formgivning annonser – Ted Ström

Program/utskick – Renate den Hartog

Sömnad – Ulrika Arvidsson

Regiassistent – Klara Risberg

Biljettkassa – Ove Petersson, Renate den Hartog

Värdinnor – Barbro Lundgren, Gunilla Nilsson, Iréne Andersson

Delar av det konstnärliga teamet: från vänster skräddare Ulrika Arvidsson, scenograf Ebba Forstenberg, regissör Karin Parrot Jonzon,  
regiassistent Klara Risberg, kostymör och maskör Agneta von Gegerfelt.
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Franskt

Sång, sammanställning, urval – Magnus Wetterholm

Piano/arrangemang – Jonas Abrahamsson

Cello/arrangemang – Anja Strautmanis

Violin - Gaianeh Pilossian

Affisch/foto/teknik – Dragan Popovic

Blod, mord och elände

Idé/berättare/sång – Claes-Göran Wetterholm

Folksångerska – Monica Söderberg

Piano – Peter Ulfveby

Affisch/foto/teknik – Dragan Popovic

Utställningar 

Ulla Mihnóss – Porträtten från 20-talet

Ulla Mihnóss – En författarlya i Hjalmar Bergmans anda

Vinterscen - Ispiruetter med Gustaf Fröding

Medverkande – Magnus Wetterholm, Eva Haldert, Lasse Forss, 

Barbro Järliden

Affisch och biljetter – Renate den Hartog

Eldvakter – Ove Petersson, Magnus Persson, Gunilla Nilsson

Utformning av vinterrum – Ulla Mihnóss

Nyfiken på Bergman och Berlin

Medverkande – Pontus Plænge, Svante Weyler, Ylva Eggehorn

Affisch/samverkanspart	Nora	bibliotek/Kerstin	Björn

Berättelser vid brasans sken

Idé och berättare – Magnus Wetterholm

Affisch – Renate den Hartog

Utformning av rum – Ulla Mihnóss

Foto – Anders Nord, Björn Öringbäck

Wallin 240 år 

Idé och artist – Magnus Wetterholm

Affisch – Renate den Hartog 

Det var den 17 november

Idé, sammanställning, sång – Magnus Wetterholm

Piano – Johan Graden 

Dragspel – Niklas Sundén

Teknik/foto – Dragan Popovic

Övriga produktionsuppgifter

Webbdesign – Susann Rickan

Sociala medier – Ove Petersson

Ekonomi – Karin Anderberg Dahlqvist

Revisor – Ture och Gunilla Österberg

Deklaration – Grant Thornton AB, Leif Ericsson

Koordinator – Ulla Mihnóss

Trädgård/snickeri – Linus Nylén

Biljettkassa – Ove Petersson, Renate den Hartog

Biljettombud – Nora och Hällefors turistbyråer, nortic.se,  

Lilla hotellet Nora, Nora Stadshotell

Teaterkaféet Paradiset – Annika Hentilä,  

Nathalie Cederborg

Samverkanspartners

Örebro Länsteater, ABF, Nora bibliotek, Nerikes Allehanda, Lilla 

Hotellet Nora, Nora Stadshotell, Kjellbergs blomsterhandel, 

ICA Supermarket Nora, Nora Turistbyrå, Hällefors Turistbyrå, 

Stadras Vänner, Stadranejdens byalag. 

Styrelse för Ideella kulturföreningen Cirkustältet

Ordförande – Lasse Forss

Vice ordförande, sekreterare – Mats Larsson

Kassör – Karin Anderberg Dahlqvist

Ledamöter – Birgitta Almgren, Anna Sjöstrand Hötzel, Cecilia 

Lundkvist	Sundin,	Karin	Tellås		Hermansson,	Petra	Weckström/

Örebro Länsteater, Magnus Wetterholm

Valberedning – Lena Källström, Birgitta Lövestedt

Revisorer – Ture Österberg, Gunilla Österberg
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Föreställningar
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På Stadra Teater blandar man fantasins kraft så det står härliga 
till. En Hjalmar Bergman som gör piruetter med en resväska 
och i nästa stund talar allvar med Gud. Beatleslåtar eller en 
hel ensemble som plötsligt bryter in från sidodörren och skan-
derar ”Måne över Grecken!” (Brechts och Weills ”Moon over 
Alabama” som en bergslagshyllning till sjön intill spelplatsen).

Stadra har en unik förmåga att blanda den mest kvalificerade 
dramatik eller poesi med en slags den glada amatörismens eller 
lokalrevyns oförställda glädje, eller om man ska vara ärlig, 
även dess brister. Det fanns tablåer i den nya uppsättningen 
som inte riktigt platsade, tycker jag. Men det gör mindre när 
helhetsintrycket är att Stadra återigen lyfter fram den svenska 
litterära historien och dess gestalter – riktiga och påhittade – 
med charm och lust.

Inledningen är smått genial. Regissören Karin Jonzon 
Parrot låter en rad av Bergmans mest kända gestalter tala till 
oss, med utstuderad artikulation och där varje replik avslutas 
med ett tydligt ”punkt”,  ”komma” eller kombinationen 
”utropstecken-frågetecken”. Att det handlar om litteratur, och 
ett lekfullt sätt att visa den, blir glasklart för oss från första 
stund. Strax dyker två vitklädda figurer upp och propsar på 
att bli ”skrivna” – åtminstone i en novell. Det är de Oskrivna 
karaktärerna som går där och väntar på Bergmans penna.

Ylva Eggehorns text är fylld av vackert formulerade 
sentenser. Bergman säger till exempel: ”Jag saknar mig”. Och 
där i Berlins utsvävande nattliv blir kärleken ”som en svart 
magnet i mörkret”. Bergman är på en av sina sista resor till 
Berlin, 1928, för att skriva på en ny, utlovad roman åt Bonnier. 
Men också för att leva ut sina lustar, sexuellt och med olika 
stimulantia. Men han är trött, han saknar sina framgångsrika år. 
Han har brutit med hustrun Stina, men saknar henne alltmer.

Stadras teaterscen har sina klara begränsningar. Det är trångt 
och det är pelare uppe på scenen. Men när ljusdesignern Andreas 
Bernthsson och scenografen Ebba Forstenberg gjort sitt, så 
förflyttas vi till hotellrummet i Berlin där ljuset faller in från ett 
fönster och där ett fåtal rekvisita, som en säng, lite kläder och 
en resväska räcker för att göra det pulserande levande. Längst 
till vänster sitter musikensemblen i ett rödskimrande ljus och 
sätter Berlins 20-talsstämning, som vi känner igen just nu från 
”Babylon Berlin” på SvT.

Magnus Wetterholm sjunger Marlene Dietrich-sånger och 
äger scenen lika stort som när han sjunger Brel. Sara Glaser har 
en tunnare röst, men det exakta och eftertryckliga hos henne gör 
att jag känner en laddad uppmärksamhet. Glaser kompletterar 
också med sitt dragspel den ”trio” som består av pianisten Erik 
Andersson och violinisten Anna Johansson. ”Världens minsta 
trio”, enligt teaterdirektören Magnus Wetterholm, som även 
han överraskande får dyka upp! Den begränsade trion skyller 
han uppgivet på ”besparingar”… Han får också tillfälle att 
klaga över svårigheterna att sälja in Gud och Hjalmar Bergman 
hos en del sponsorer!

Ja, Stadra lyckas alltså både leka och skoja om Bergmans 
allra sista, svåra och sjukdomsfyllda tid. Samtidigt som allvaret 
finns där och även flera intressanta perspektiv på personen 
Bergman. Inte minst hans självupptagenhet. När han i en tablå 
minns sitt kärleksmöte med Stina är det inte henne han minns, 
utan hur HAN förvandlades. Skrivandet som ett sätt att slippa 
verkligheten, att bli levande. Fantasteriet, depressionerna och 
begären. Eggehorn rymmer dem alla i sin text. Den finaste 
bilden handlar om den lille, rädde pojken som blivit inlåst i 
en kyrka. När han finner nyckeln, öppnar sig fantasin igen för 
den åldrade Bergman där på sitt rum i Berlin, omgiven av sina 
litterära gestalter.

Regissören har alltså fått hantera mycket text. På alla händer 
gestaltas den också övertygande av skådespelarna. Här kan 
nämnas Lasse Forss som en blytyngd clown (Jac) och Rune 
Jakobsson som Joe Meng från ”Patrasket”, där det kändes att 
en hel annan historia låg och vibrerade i hans spel. Stadras 
ungdomsensemble är också imponerande säker och spelsugen.

Nej, det är den dramatiska linjen som inte håller riktigt. 
Det märks i andra akten där det spretar riktigt ordentligt. 
Första akten slutar med att det bergmanska persongalleriet 
tillsammans laddar upp för en framstöt mot sin skapare. Men 
den kommer av sig och i stället tar Oscar Wilde över. En frände 
till Bergman på olika sätt och laddat spelad av Sara Glaser.

Men Stadra hittar alltid ”hem” till slut. Även Bergman och 
hans figurer njuter mot slutet av ”månen över Grecken”. Och 
publiken av ännu en njutbar föreställning i teaterfantasins 
högborg i Bergslagen.

Martin Dyfverman
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Hjalmar och vår Herre
Hjalmar Bergman, vår regions store diktare och med ett 
konstnärskap som är omtulande och berörande, blev för 
andra året en av huvudpersonerna på Stadra. Efter 2018 
års uppsättning av Flickan i frack, med manus av Agneta 
Pleijel, ville vi åter närma oss Bergman för att denna gång 
låta honom själv träda fram på våra tiljor. Ylva Eggehorn, en 
av Sveriges mest framträdande poeter och som skrivit för 
Stadra Teater flera gånger förut, tackade ja till att skriva en 
berättelse om Bergman som tog sin början på ett hotellrum 
i Berlin 1928. På en både yttre och inre resa fick Bergman 
i akt 1 möta hustrun Stina Bergman, såväl hans skrivna 
gestalter som de som ännu ej blivit till, hans lille jag, den 
10-årige pojken. I akt 2 skrev Eggehorn in Oscar Wilde, 
utifrån ett själsligt släktskap mellan dem båda. I denna 
akt fick Wilde ledsaga Bergman, såsom en Dante i Den 
gudomliga komedin, genom olika världar för att slutligen nå 
fram till Stadra, som fick namnet Paradiso. Titeln på pjäsen 
var en lek med Bergmans roman Farmor och vår Herre, 
något som bland annat uppmärksammades av  recensenter. 
Som under föregående år så fick föreställ ningen en stark 
musikalisk inramning med musik, i år bl.a. med inspiration 
från 20-talets Berlin. Det musikaliska uttrycket i föreställ-
ningen med i år två musikanter på scenen blev betydelse-
fullt och medryckande.  Även i år kunde vi nå fram till all-
sång på ett givet ställe, något som fick publiken att ryckas 
med lite extra.

Hjalmar Bergman, i Magnus Wetterholms gestalt, ställer frågor  
till vår Herre.

Bergmans gestalter från romaner och pjäser kommer för att stötta författaren. Från vänster syns Rune Jakobsson som Joe Meng (från 
 pjäsen Patrasket), Lovisa Carlson som Julia Swedenhielm från Bergmans pjäs, Neryse Klaassen som en ung Agnes Borck från Farmor och 
vår Herre, Lasse Forss som Clownen Jack från Bergmans roman och Bodil Carr Granlid som Ingeborg Balzar från Chefen fru Ingeborg.
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Hjalmar Bergman i telefonsamtal med sin förläggare Tor Bonnier på hotellrummet. Samtalet kommer att kretsa kring ett förskott. Till höger 
Lasse Forss i rollen som Hotellvärden.

Bodil Carr Granlid som den kämpande Stina Bergman, Hjalmars hustru, som under hela sitt liv bevarade och skyddade hans författarskap 
och gärning. Eggehorn skrev in såväl kamp som närhet mellan makarna.
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Lasse Forss i rollen som Clownen Jack, i en scen om tillkortakommanden och storhet i livet.

Publiken överraskades vid presentationen av dockan Wetterholm, som lyftes in i föreställningen av Stina Bergman. Eggehorns idé var att låta 
denna gestalt få bli en hjälpare på Bergmans livsresa. Dockan skapades av Agneta von Gegerfelt och fick leva som sin egen person 
 i föreställning. 
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Joe Meng i Rune Jakobssons gestalt. I Bergmans pjäs Patrasket skildras en judisk familj som lever i en diaspora och där Joe är en 
 framträdande person. I vår uppsättning blev Joe en sökare och en sanningssägare som kunde vägleda Bergman.

Delar av ensemblen som sjunger Das gibt´s nur einmal, en sång från 30-talsfilmen Wien dansar och ler.
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Två aktörer från Unga Stadra. I förgrunden Neryse Klaassen som den unga Agnes Bork ur romanen Farmor och vår Herre. I bakgrunden 
Lovisa Carlson som Julia Swedenhielm.

Ytterligare två aktörer från Unga Stadra. I förgrunden Måns Hammarström och i bakgrund Anton Hellberg i rollerna som De oskrivna.  
För Ylva Eggehorn låg tankegångar kring dessa gestalter nära frågor kring hennes egna skrivande. Till höger Magnus Wetterholm.
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Eva Haldert som Marta Boman, med i Swedenhielms. Bomans replik ”Sätt mig på cell´n” var igenkännbar hos publiken.

Alfred Stenegård Norr och Theodora Källquist från Unga Stadra sjunger och dansar fram i numret When I´m cleaning windows och blir 
ackompanjerade av Sara Glaser på ukulele. Allt medan Boman övervakar städning och Bergman sover.
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I första akten var Sara Glaser Sångerskan, här i Kurt Weills innerliga September song. 

På bilden musikerna Erik Andersson på piano och Anna Johansson på fiol med sångerskan Sara Glaser i bakgrunden. Att ge musiken  
utrymme i föreställningen blev konstnärligt viktigt i vår helhet. Vi är tacksamma för de medel som kom oss till del från Stadras  
Vänner och som möjliggjorde att vi kunde utöka musikanslaget.
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På hotellrummet i Berlin fick Hjalmar och Stina Bergman komma till tals. Makarnas äktenskapliga slitningar följde dem åt under hela deras gifta liv.

Filippa Persson som den unge Hjalmar Bergman, barnet som tyckte sig vara ”sju världars herre” och som sökte sig ut i fantasins landskap. 
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I akt 2 fick Hjalmar Bergman till stor förvåning möta Oscar Wilde. Rollen Wilde krävde en speciell aktör och den bars upp av Sara Glaser. 

Wilde och Bergman gör sig redo för en lång resa.
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Två bilder från Purgatorio, inspirerad av berättelserna i Dantes Divina Commedia, som Eggehorn lät skriva in i vår pjäs. Regissören bar tanken 
vidare så att scenen i vår upptsättning fick utspela sig på ett spa och solarium av idag. 
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Rune Jakobsson, dels i mötet med Ingeborg Balzar, dels på hotellrummet i Berlin. För att visuellt tydliggöra det judiska hos Joe bar han en kippa 
i föreställningen. 
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Inferno skapades i ett visuellt psykedeliskt ljus. I denna scen framfördes Youkali, en tango av Kurt Weil. Musikerna spelade  
likaså Piazzolas Lbertango. 
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Ovan och nedan till höger Eva Haldert som Marta Boman. I asken förvarades chokladpraliner som även berättade om Bergmans förtjusning i 
choklad. Nedan till vänster Lovisa Carlson som Julia Swedenhielm.
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I slutet av andra akten gav sig Bergman och Meng ut på en fortsatt resa mot Paradiso. Innan färden påbörjades framfördes en av Marlene 
 Dietrichs nummer Ich hab noch einen Koffer in Berlin.
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Under två kvällar i augusti gavs Franskt, en musikalisk föreställning där Magnus Wetterholm iklädde sig rollen som estradör. Tillsammans med 
musikerna Anja Strautmanis på cello, Gaia Pilossian på fiol och Jonas Abrahamsson på piano gav artisterna en första akt med sånger av 
 Jacques Brel och en andra akt med chansonner av Charles Aznavour, Michel Legrand, Edit Piaf, Charles Trenet, Gilbert Becaud och Boris Vian.  
Det här blev två föreställningar där publiken fick uppleva att fransk chanson fick landa vid invid Greckens strand. 
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Claes-Göran Wetterholm med några gäster och vänner med på scenen. Wetterholm är en av världens absolut största auktoriteter på fartyg och då 
framför allt Titanic. Han har en förmåga att få publiken att ryckas med, att såväl skratta som gråta under hans framträdanden. Denna afton, vilket 
blev årets sista evenemang under sommaren, överraskade han publiken med att istället göra en kväll kring svenska folklivsskildringar. På detta sätt 
kom även hans etnologiska kunskaper till rätta. Med sig på scenen hade han folksångerskan Monica Söderberg samt musikern Peter Ulfveby.
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Stadra Vinterscen är en unik händelse som i år gick av stapeln för elfte året i rad. Förställningarna spelas i befintlig temperatur vilket bland annat 
ofta leder till vadderade så kallade ”bandyapplåder” vid föreställningarna slut. Även på vinterscenen så tar författare gestalt. I år lyfte vi fram 
en av de verkligt älskade och stora poeterna - Gustaf Fröding. En viktig del av publikens upplevelse av vinterscenen är också en marschallallé, 
eldkasar och i pausen varm buljong,

Föreställningen inleddes med Frödings stora dikt Balen - en hjältesaga.
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Från vänster: Magnus Wetterholm, Eva Haldert och Lasse Forss. Sittandes framför Stadras isprinsessa Barbro Järliden.

Skulpturen av Gustaf Fröding vid hans fädernegård Alsters Herrgård. 
Bilden av Fröding med snö fick inrama vår vinterscen.
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För första gången gavs berättareftermiddagar vid brasans sken. I år låg fokus på att berätta om människor och gestalter som verkat vid Stadra 
sedan 1646 fram till idag. Bland annat fick det handla om Johan Olof Wallin, informatorn på Stadra vid sekelskiftet 1700 och 1800, den man som 
en gång i tiden blev och ärkebiskop och den store förnyaren av psalmboken.
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Under två föreställningar på Nora teaterbiograf hösten 2018 gavs Det var den 17 november. Föreställningen innehöll sånger från Argentina, 
Sverige, Holland, Frankrike och från Finland, där de i Sverige sällan framförda sångerna av Helsingforssonen Bengt Ahlfors fick ta plats. Två 
samspelta och briljanta musiker medverkade - Johan Graden på piano och Niklas Sundén på dragspel. Båda dessa musiker har förut ackom-
panjerat artisten Rikard Wolff. Av en slump förlades föreställningarna till samma tid som Wolffs bortgång året innan, vilket gav föreställningarna i 
Nora en speciell betydelse.
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EN TEATERKONSERT MED 
MAGNUS WETTERHOLM   JOHAN GRADEN   NIKLAS SUNDÉN

17/11 kl 18.00 & 18/11 kl 16.00 på Nora Teater
Biljetter: nortic.se Teaterfoajén 0587 311305

STADRA TEATER PRESENTERAR

DET VAR
DEN 17E
NOVEMBER

Produktion: Ideella kulturföreningen Cirkustältet 

23/2 kl 16.00 & 24/2 kl 16.00
Medverkande

Magnus Wetterholm, Eva Haldert, Lasse Forss & Barbro Järliden

www.stadrateater.se

Med stöd av ICA Supermarket Nora, Grythytte Qwarns knäckebröd och ABF

Pris 200 kr. Stadravän 150 kr. Ungdom 80 kr.  

Varm buljong ingår i pausen. Ta på varma kläder!

Biljetter och info 
Nortic.se 

Teaterfoajén i Nora 0587-31 13 05

STADRA TEATER
VINTERSCEN

     Ispiruetter
                      med

      Gustaf Fröding
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BERÄTTELSER VID 
BRASANS SKEN

LÖRDAG 5 & 12 OKTOBER
SÖNDAG 6 & 13 OKTOBER

KL 15.00

STADRA TEATER
Biljetter: Teaterfoajén i Nora 0587-311 305

www.nortic.se  www.stadrateater.se
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Spelplats Kommun Antal Kvinnor Män Fria
Stadra

vän Ord
Barn/
unga Hotell Grupp

Present
kort

VINTERSCEN

23-Feb Stadra Teater NORA 59 31 28 5 25 25 0 0 0 0

24-Feb Stadra Teater NORA 58 35 23 6 19 26 1 0 0 0

SUMMA 117 66 51 11 44 51 1 0 0 0

NYFIKEN PÅ  
HJALMAR BERGMAN & BERLIN

27-Mar Nora Bibliotek NORA 48 23 21 9 31 8 0 0 0 0

24-Apr Nora Bibliotek NORA 65 32 33 10 34 21 0 0 0 0

7-Maj Nora Bibliotek NORA 71 37 34 9 33 27 2 0 0 0

SUMMA 184 92 88 28 98 56 2 0 0 0

HJALMAR OCH VÅR HERRE

17-Jun Stadra Teater (Öppet rep) NORA 49 37 12 0 0 0 0 0 0  0

4-Jul Stadra Teater (Genrep) NORA 73 37 36 0 0 0 0 0 0 0

5-Jul Stadra Teater (Premiär) NORA 147 80 67 68 20 31 2 0 26 0

6-Jul Stadra Teater NORA 74 42 36 5 1 63 3 0 0 2

7-Jul Stadra Teater NORA 131 86 63 6 11 108 6 0 0 0

10-Jul Stadra Teater NORA 103 66 37 2 16 72 1 8 0 4

11-Jul Stadra Teater NORA 72 39 33 4 4 63 1 0 0 0

12-Jul Stadra Teater NORA 38 21 17 0 7 31 0 0 0 0

13-Jul Stadra Teater NORA 117 53 61 0 10 105 2 0 0 0

14-Jul Stadra Teater NORA 150 78 72 2 13 116 3 14 0 2

17-Jul Stadra Teater NORA 113 65 48 2 13 93 3 0 0 2

18-Jul Stadra Teater NORA 107 63 44 0 15 84 2 4 0 2

19-Jul Stadra Teater NORA 91 54 37 0 13 77 0 0 0 1

20-Jul Stadra Teater NORA 150 70 80 1 12 122 0 0 16 0

21-Jul Stadra Teater NORA 146 75 71 0 9 135 0 0 0 2

24-Jul Stadra Teater NORA 137 60 77 4 10 121 4 0 0 2

25-Jul Stadra Teater NORA 109 50 59 5 16 91 0 2 0 0

26-Jul Stadra Teater NORA 84 42 42 3 10 70 4 0 0 0

27-Jul Stadra Teater NORA 100 55 45 4 8 89 3 0 0 0

28-Jul Stadra Teater NORA 129 63 66 4 15 85 1 0 20 8

31-Jul Stadra Teater NORA 144 70 74 0 18 122 2 0 0 2

1-Aug Stadra Teater NORA 124 66 58 4 6 103 1 9 0 1

2-Aug Stadra Teater NORA 59 30 25 3 6 41 0 2 0 3

3-Aug Stadra Teater NORA 142 68 4 2 9 121 2 2 0 6

4-Aug Stadra Teater NORA 150 75 75 12 14 124 0 0 0 0

7-Aug Stadra Teater (Sponsorkväll) NORA 150 75 75 102 2 21 0 0 25 0

8-Aug Stadra Teater NORA 150 72 78 4 17 118 3 2 0 6

9-Aug Stadra Teater NORA 119 63 56 5 9 104 1 0 0 0

10-Aug Stadra Teater NORA 126 69 57 4 21 96 3 0 0 2

11-Aug Stadra Teater NORA 147 78 69 20 19 97 5 0 0 6

SUMMA 3431 1802 1574 266 324 2503 52 43 87 51

FRANSKT

14-Aug Stadra Teater NORA 142 75 67 5 31 101 5 0 0 0

15-Aug Stadra Teater NORA 74 40 34 4 20 50 0 0 0 0

SUMMA 216 115 101 9 51 151 5 0 0 0

BLOD, MORD & ELÄNDE 

16-Aug Stadra Teater NORA 70 35 35 2 27 41 0 0 0 0

BERÄTTELSE VID BRASANS SKEN

5-Okt Stadra Teater NORA 38 21 17 3 13 21 1 0 0 0

6-Okt Stadra Teater NORA 4 2 2 0 0 4 0 0 0 0

12-Okt Stadra Teater NORA 22 11 11 0 10 9 3 0 0 0

13-Okt Stadra Teater NORA 26 12 14 1 8 15 1 0 0 0

SUMMA 90 46 44 4 31 49 5 0 0 0

WALLINDAGEN

15-Okt Stadra Teater NORA 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0

TOTALT 2019 SUMMA 4113 2157 1897 251 575 2851 65 43 87 0

Statistik
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Resultatrapport

Konto
20190101– 
20191130 %

Rörelsens inkomster/intäkter

Huvudintäkter

3036 Teaterkafféet Paradiset 12% 176 922,30 5,21

3037 Övr.försäljning 6% 1 320,74 0,04

3038 Guidning mm 1 200,00 0,04

3040 försäljning Program 13 150,94 0,39

3041 försäljning kioskerna 3 359,44 0,10

3042 Övrig Förs 25% 52,00 0,00

3043 HJALMAR och VÅR HERRE 1 037 596,70 30,56

3045 Biljettf.Programkvällar 53 504,72 1,58

3046 Biljettför.Vinterscenen 21 356,14 0,63

3047 Nyfiken på 9 551,88 0,28

3115 Region Örebro Län 1 200 000,00 35,35

3116 Bidrag diverse 5 000,00 0,15

3117 Bidrag 25%moms 108 000,00 3,18

3219 Svenska Akademien 60 000,00 1,77

3221 Sparbanksstiftlsen Bergslagen 150 000,00 4,42

3224 Stadras Vänner 44 859,00 1,32

3228 Svante Bergström 100 000,00 2,95

3229 Sveriges författarfond 72 190,00 2,13

3230 BARBRO OSHER 66 279,50 1,95

3233 Sveriges Författarfond 72 190,00 2,13

Summa Huvudintäkter 3 196 533,36 94,15

3710 Kommunala Bidrag 173 000,00 5,10

3990 erhållna Lönebidrag 25 136,00 0,74

3995 kommission kulturkiosk 360,00 0,01

Summa Inkomster/intäkter 3 395 029,36 100,00

Rörelsens kostnader

Ordinarie kostnader

Inköp av varor och material

4010 ink.böcker till försäljning – 1 403,00 – 0,04

4013 Cafét – 73 650,12 – 2,17

Summa Inköp av varor och mtrl. – 75 053,12 – 2,21

4950 Varulagerförändring – 3 919,00 – 0,12

Summa Ordinarie kostnader – 78 972,12 – 2,33

Övriga externa rörelsekostn.

5010 Lokalhyra – 75 540,80 – 2,23

5020 El foajen – 2 064,89 – 0,06

5060 Städning/Renhållning – 7 873,95 – 0,23

5420 Dataprogram – 1 435,25 – 0,04

5460 Förbrukningsmaterial – 24 397,19 – 0,72

5800 Resekostnader,hotell mm – 22 466,39 – 0,66

5910 Annonsering – 101 278,23 – 2,98

6073 Repr.ej avdragsgill – 6 194,68 – 0,18

6110 Kontorsmaterial – 30 766,92 – 0,91
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Konto
20190101– 
20191130 %

6112 Kassaregister – 1 435,25 – 0,04

6115 Hyra/kostnader BABS – 13 107,33 – 0,39

6150 Trycksaker/Affisch – 55 738,79 – 1,64

6160 Tryck redovisning – 35 000,00 – 1,03

6200 Telefon o Porto – 14 877,77 – 0,44

6221 Kostym – 25 451,56 – 0,75

6223 Scenografi – 30 799,53 – 0,91

6230 Hemsida – 6 453,50 – 0,19

6310 Företagsförsäkring – 2 818,00 – 0,08

6520 Grant Thornton Revision – 1 950,50 – 0,06

6530 Redovisningstjänster – 52 910,00 – 1,56

6540 Biljettprovision/administratio – 16 677,47 – 0,49

6570 Bankkostnader – 2 808,63 – 0,08

6960 Tillstånd – 2 955,00 – 0,09

6970 Tidningar – 603,50 – 0,02

6980 Föreningsavgifter – 2 901,00 – 0,09

Summa Övriga rörelsekostnader – 538 506,13 – 15,86

Kostnader personal avskriv mm

7010 Löner – 1 213 811,75 – 35,75

7011 Arvoden, Gager – 223 426,00 – 6,58

7012 Arvode Magnus W. – 354 833,00 – 10,45

7013 Regissör – 125 000,00 – 3,68

7018 Ylva Eggerhorn manus – 144 570,00 – 4,26

7020 ej utbet.löner inkl soc 0,00 0,00

7331 Bilersättning Skattefri – 41 718,25 – 1,23

7510 Sociala Avgifter – 353 785,00 – 10,42

7580 FORA – 62 554,00 – 1,84

7581 Olycksfall Magnus – 467,00 – 0,01

7690 övriga personalkostnader – 6 424,00 – 0,19

Personalkostnader, avskriv mm – 2 526 589,00 – 74,42

Rörelsens kostnader – 3 144 067,25 – 92,61

Rörelseresultat 250 962,11 7,39

Finansiella intäkter kostnader

Övr ränteintäkter o liknande

8313 Dröjsmålsränta – 24,28 – 0,00

8350 ränta skattekontot – 7,00 – 0,00

Övr ränteintäkter o liknande – 31,28 – 0,00

Räntekost o liknande resposter

8490 Extraordinära kostnade- Skatte – 553,02 – 0,02

Räntekost o liknande resposter – 553,02 – 0,02

Finansiella intäkter kostnader – 584,30 – 0,02

Res.efter finansiella poster 250 377,81 7,37

Beräknat Resultat 250 377,81 7,37
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Balansrapport

Konto

Ingående 
balans  

20190101

Periodens 
förändring  

20190101– 
20191130

Utgående 
balans  

20191130

Tillgångar

Omsättningstillgångar

Lager och pågående arbeten

1400 Lager Cafét 6 394,00 – 3 919,00 2 475,00

Summa Lager och påg.arbeten 6 394,00 – 3 919,00 2 475,00

Kundfordringar

1510 Kundfordringar 0,00 1 100,00 1 100,00

1580 presentkort – 6 700,00 6 700,00 0,00

Summa kundfordringar – 6 700,00 7 800,00 1 100,00

Övriga kortfr fordringar

1650 Momsfordran 103 283,00 – 103 283,00 0,00

Övriga Kortfr.fordringar 103 283,00 – 103 283,00 0,00

Kassa och bank

1910 Kassa 0,00 0,00 0,00

1911 Kassa Teatercafet 0,00 0,00 0,00

1915 handkassa Agneta 0,00 0,00 0,00

1916 Handkassa Ebba 0,00 0,00 0,00

1930 Bankkontot 115 847,61 259 369,33 375 216,94

1940 Stadravännerna 29 010,00 – 29 010,00 0,00

1960 Konto 2 Sparbanken 150,00 0,00 150,00

Summa kassa och bank 145 007,61 230 359,33 375 366,94

Summa Omsättningstillgångar 247 984,61 130 957,33 378 941,94

Summa Tillgångar 247 984,61 130 957,33 378 941,94

Eget Kapital & Skulder

Eget kapital

2018 Ins/uttag Magnus Wetterholm 0,00 – 248,00 – 248,00

2091 Balanserad Vinst/Förlust 8 355,62 0,00 8 355,62

2098 Vinst/Förlust föreg.år 160 292,80 0,00 160 292,80

2099 årets resultat – 255 496,03 0,00 – 255 496,03

Summa Eget kapital – 86 847,61 – 248,00 – 87 095,61

Skulder

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder & övriga

2440 Leverantörsskulder – 46 751,00 46 751,00 0,00

2445 Skattekontot 1 583,00 – 1 583,00 0,00

Summa Leverantörsskulder – 45 168,00 45 168,00 0,00

Skatteskulder

2510 Skatteskuld/fordringar 36 254,00 10 197,00 46 451,00

2514 Ber.särsk.löneskatt på pension – 14 251,00 0,00 – 14 251,00

Summa Skatteskulder 22 003,00 10 197,00 32 200,00
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Konto

Ingående 
balans  

20190101

Periodens 
förändring  

20190101– 
20191130

Utgående 
balans  

20191130

Moms, särskilda punktskatter

2610 Utg.moms normal 0,00 – 27 313,00 – 27 313,00

2620 *** Utgående moms, red 1 0,00 – 21 230,70 – 21 230,70

2630 Utg.moms red 2 0,00 – 68 390,47 – 68 390,47

2640 Ingående Moms 0,00 44,47 44,47

2641 Ingående moms 0,00 246 816,18 246 816,18

2650 Momsskuld 0,00 0,00 0,00

Moms, särskilda punktskatter 0,00 129 926,48 129 926,48

Personalens skatter, avgifter

2710 Personalens Källskatt – 14 427,00 14 427,00 0,00

Summa Personalskatter, avgift – 14 427,00 14 427,00 0,00

Uppl kostn & förutbet intäkter

2940 Sociala avgifter – 19 225,00 19 225,00 0,00
2990 Övr.uppl.kost./förutbet.int. – 104 320,00 – 99 275,00 – 203 595,00

Summa Uppl kostn & förutb int – 123 545,00 – 80 050,00 – 203 595,00

Summa Kortfristiga skulder – 161 137,00 119 668,48 – 41 468,52

Summa Skulder – 161 137,00 119 668,48 – 41 468,52

Summa  Eget Kapital & Skulder – 247 984,61 119 420,48 – 128 564,13

Beräknat resultat 0,00 250 377,81 250 377,81
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Kortfattade kommentarer om ekonomi  
samt om materiella och immateriella värden

Intäkter
Årets resultat har gett ett överskott, något som vi självfallet 
ser på med tillfredsställelse. Av ett budgeterat mål om 75 
betalande per föreställning hade vi i genomsnitt en betal-
ande publik på 113 personer på vår produktion Hjalmar och 
vår Herre. De totala egna intjänade medlen var 40,15 % vil-
ket får betraktas som betydande. I denna summa ligger även 
intäkter från vår vänförening. Vi var ytterst behjälpta av det 
extraanslag vi fick från Region Örebro län, för att säkerställa 
vår producenttjänst under denna säsong. Se vidare längre 
ner.

På ansökta medel om 1.904.380:- beviljades 1.903.660:- 
Förluster från föregående år har vi lyckats eliminera helt. 
Vårt positiva resultat tolkar vi som en god balans mellan 
att sätta upp intressanta konstnärliga mål i kombination 
med en förståelse för vad som tilltalar en publik. Vår egen-
finansieringsgrad skall ses som betydande och hög i jäm-
förelse med andras teaterverksamhet. 

Kostnader
Våra lönekostnader var på 1.630.150:- och fakturerade 
belopp på 722.830:- För kostnader som är förknippade med 
arbetsgivaravgifter fick vi ett visst stöd från Arbetsförmed-
lingen för en person. Vi lägger vikt vid att fullfölja pensions-
inbetalningar till FORA. 

Sammanfattning
Produktionen Hjalmar och vår Herre blev en framgång 
vilket även visade sig i publiktillströmning. Att kunna nå 
upp till det föregående årets framgångsrika produktion av 
Flickan i frack, med i stort sett utsålda föreställningar, var 
dock inte möjligt. Även i den andra verksamheten har vi 
haft en större publiktillströmning än vi kunnat utgå ifrån. 

Vår verksamhet är förenad med risktagande och ekonomi-
frågor har en benägenhet att uppta mycket av vår tid. Vi 
fortsätter hävda att det konstnärliga skapandet kan frigöras 
och ökas väsentligt vid en mindre ekonomisk utsatthet. I 
hög grad kvarstår vårt behov av att säkerställa en producent-
tjänst för kommande år. 

Mervärden, materiella och immateriella värden
I rent ekonomiska termer skapar verksamheten vid Stadra 
Teater mervärden för handel och turistnäring i regionen. 
För att definiera dessa värden tydligare har vi idag en önskan 
om ett samarbete med universitet eller högskola för ytter-
ligare analys. Vi skapar likaså arbetstillfällen i större eller 
mindre omfattning, se statistik i redovisningstext. Med-
verkan av ungdomar från Unga Stadra är en tillgång som 
bidrar till att öka förtroendekapital och intresse hos publi-
ken. Genom denna del erhåller vi en positiv återspegling 
från många parter. Teater har möjlighet att ge en social skol-
ning hos barn och ungdomar. Att ge konkreta mät resultat 
kring detta är dock för tillfället inte möjligt. Genom medial 
uppmärksamhet av vår verksamhet, bland annat på natio-
nell nivå, tillförs regionen betydande  goodwillkapital. Att 
verksamheten medför kostnader skall ställas i relation till 
detta. Det demokratiska arbetet som sker på Stadra Teater 
med en mötesplats för samtal och tankar bidrar också till 
viktiga immateriellt värden som tillförs regionen, där kultur 
och demokrati får utveckla varandra.   

Förhoppning
Inför kommande säsonger, när vi nu avslutar ett framgångs-
rikt verksamhetsår 2019, så bär vi på förhoppningen att hos 
organisationer, stiftelser och företag även framgent kunna 
inneha stöd och förtroende. Med den kulturella verksamhet 
som vi bedriver vid Stadra Teater har vi en önskan om att 
fortsätta vara en kulturell mötesplats och en demokratisk 
arena i ett vitalt Bergslagen. 

Magnus Wetterholm
info@stadrateater.se 
0587-31 13 05 eller 070-538 19 95
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K

GUNILLA NILSSON & OVE PETERSSON 

Huvudlogotyp

Nora

Carl Jan Granqvist, Ulla Mihnóss, Karin Anderberg, Paul Dahlqvist, Solnäs B&B, Bo Eckhardt, Barbara Wilczek Ekholm,  
Lena Holmstrand Krueger, alla föräldrar till ungdomar som medverkar,  Stadranejdens byalag,  

styrelsen för Ideella kulturföreningen Cirkustältet, turistbyråerna i Nora och Hällefors, Anna Karlsson, Grythyttans Herrgård,  
Nora bibliotek/Kerstin Björn, Kjellbergs Blomsterhandel, Golvtjänst i Nora och Nora diversehandel.

BARBRO LUNDGREN

IRÉNE ANDERSSON

SVERIGES FÖRFATTARFOND

SVEN-AXEL FASTIGHETSFÖRVALTNING

HUVUDSPONSOR

MED STÖD AV

BIDRAGSGIVARE

STADRA TEATER
- 2019 -

CLAES-GÖRAN WETTERHOLM

STADRAS VÄNNER

TACK TILL




