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NYHET För fjärde året i rad brinner eldkasarna på Greckens is. Stadra sommarscen förvandlas till Stadra vinterscen

och besökarna får slå sig ned med filtar, kuddar och varm buljong.
Järnbodens dörrar står öppna mot Greckens isar och vägen dit kantas av marschaller.
– Vi spelar i skenet av stearinljus. Det är en otroligt stark skönhetsupplevelse, säger Magnus Wetterholm, skådespelare och
konstnärlig ledare på Stadra.
I två akter tar sig tre skådespelare an fyra av Shakespeares pjäser. Plus några sonetter och epiloger och en överraskning som ingen
vill avslöja före premiären.
– Det är inte en stor Shakespeareuppsättning, det har vi inte resurser till. Vi gör det på vårt sätt, som ett kalejdoskop av olika
scener, säger Magnus Wetterholm.
”Måste spela knivskarpt”
Vi får möta både Romeo och Julia, Hamlet, Macbeth och två gentlemän från Verona. Magnus Wetterholm, Rune Jakobsson och Duncan
Green kastar sig mellan olika pjäser och olika roller och struntar i att de inte hinner med några kostymbyten.
– Man måste spela knivskarpt, byta roller bara med kroppshållningen, säger Magnus Wetterholm.
Andra akten inleds med Shakespeares sonett nummer 18, en av litteraturhistoriens mest välkända kärleksdikter, full av försommarljuv
romantik. ”Ska jag likna dig vid en sommardag. Du ljuvligare är, mer skön och ljum”. Att orden ringer över snötäckta skogar och sjöar,
bekymrar inte Magnus Wetterholm.
– Jag tycker att det känns kaxigt, det är liksom en grej, bara att läsa den när det ligger snö runt omkring, säger Magnus
Wetterholm.
Ingen fara med bara några minus
Under tre år har stora celebriteter fått liv i vinterlandskapet på Stadra. Både Selma Lagerlöf och Hjalmar Söderberg har fått bidra till
isupplevelserna. Skådespelarna har till och med försök flytta skådespelet ut på Greckens is, men i år stannar de inne på scenen i
Järnboden.
– Energin bara far iväg ute på sjön. Man kan inte bemästra energin, säger Magnus Wetterholm.
Så nu spelar du inomhus, men med dörrarna öppna mot vidden och eldarna på sjön.
– Det blir bara två-tre minusgrader, kanske nollgradigt, så det är ingen fara, säger Magnus Wetterholm.
Fotnot: Shakespeare on Ice spelas den 24 och 25 februari på Stadra.
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