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STADRA TEATER VINTERSCEN GER
MANUSKRIPTEN ON ICE
ISFRAGMENT OCH INFALL

!

20 och 21 februari 2015 kl 19.00

!

För sjunde året i rad slår vi upp entrédörrarna till Stadra Vinterscen. …on Ice har blivit vår lilla
blinkning till publiken. Sjön Greckens frusna yta är inte alltid säker, varför vi istället ger föreställningarna på Lilla scenen, belägen alldeles invid denna magiska sjö.

!

Årets upplaga av Stadra Teater-vinterscen, Manuskripten …on Ice, är fria, improvisatoriska, infallsrika kvällar. Föreställningar som kan associeras med en isblomma och en isstjärna. Med
många formationer och uttryck som tillsammans bildar det vackra vintermönstret.

!

Föreställningen handlar om manuskripten från förr som åter får liv, om hyllningen till Bergslagens sjöar i en närapå dadaistisk dikt, om Barbro Lindgrens underfundiga diktvärld. Där allt får
ställas samman till en stjärna som bildats av isfragment och infall.

!

Stadra Vinterscen har varje år blivit en unik upplevelse med en allé av marschaller, eldkasar,
varm pausbuljong. En helhetsupplevelse av vintern, invid kulturanläggningen Stadra gård som i
december 2014 fick bli fond till ett uppmärksammat tv-program.

!

Medverkande

Berättare:

!

• Magnus Wetterholm
• Eva Haldert
• Lasse Forss

skådespelare, konstnärlig ledare av Stadra Teater
medverkande på Stadra Teater sedan många år
mångårig medarbetare vid Stadra Teater

Tidigare ...on Ice

Eugen Onegin on Ice (2014) Tjechov on Ice (2013) Shakespeare on Ice (2012), Bergslagsbor on
Ice (2011), Hjalmar S on Ice (2010) Selma on Ice (2009).

!

Produktion
Med stöd av
Biljettpris
Plats

Ideella kulturföreningen Cirkustältet i samverkan med Stadra Teaters vänner
Coop Konsum Nora och Grythytte Qwarns Knäckebröd
200 kr. Ungdom 80 kr (18 år) Medlemmar i Stadra Teaters vänner 150 kr. Pausbuljong ingår.
Stadra Teater, Lilla scenen
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