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... ON ICE FÖR FJÄRDE GÅNGEN
Stadra Vinterscen ger Shakespeare on Ice,
fredag 24 klockan 19 och lördag 25 februari klockan 18.
Medverkande är Magnus Wetterholm, Rune Jakobsson och Duncan Green.
Produktion: Ideella kulturföreningen Cirkustältet.
I ett fruset vinterlandskap bjuder vi in till en upplevelse utöver det vanliga.
Vi spelar Shakespeare on Ice på Lilla Scenen, vid sjön Greckens strand.
I första akt får publiken njuta av ”Berättelsen om Romeo och Julia”, regi Olle
Törnqvist.
I andra akt väntar några highlights av Shakespeare - Hamlet, Macbeth, två
gentlemän från Verona,
samt sonetter och epiloger. Manuskompositionen är av Duncan Green.
Överraskning
Överraskning är en överraskning är en överraskning är en överraskning (för
att leka lite med en replik från sommaren 2011).
I år kommer det att bli en överraskning för publiken i andra akten, men den
kan vi naturligtvis inte avslöja här…
Men så mycket kan vi säga att en vinternatt på Stadra är oförglömlig
Som vanligt lyser en marschallallé upp vägen fram till teaterplatsen.
Ljus kommer att glimma i alla hus. I pausen väntar varm buljong.
Shakespearelitteratur kommer att säljas på plats. Bland annat Eva Ströms
uppmärksammade nyöversättning och tolkning av bardens berömda sonetter.
Föreställningen sker i samverkan med Stadra sommarscens vänner och med
stöd av
Coop Konsum i Nora och Grythytte Qwarns Knäckebröd.
Stadra vinterscen för fjärde året
Det började en vinternatt 2009 ute på Greckens is, med släde, facklor,
eldkasar och vargtjut.
Vi döpte evenemanget till Selma on Ice för vi gav en extraordinär kväll med
bland annat

Selma Lagerlöfs Gösta Berglings saga.
Det blev som taget direkt ur boken, fast publiken hade Stadra Herrgård som
fond.
Sedan följde föreställningarna
Hjalmar S on Ice (2010)
Bergslagsbor on Ice (2011).
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