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PRESSINBJUDAN FRÅN STADRA SOMMARSCEN
24 MAJ KL. 15.00 på Stadra gård.

EN PRESSKONFERENS DÅ VI,
TILLSAMMANS MED AGNETA PLEIJEL
KOMMER ATT PRESENTERA HENNES NYSKRIVNA PJÄS
HÖR MUSIKEN, SÖKER EFTER ORDEN –
om Hjalmar Gullberg och hans tid

Skriven för och med urpremiär på Stadra Sommarscen den 30 juni kl 17, 2012
Det är med stor glädje och med frustande energi som vi i slutet av maj äntligen får kasta
oss in i repetitionerna av den nya uppsättningen på Stadra sommarscen. Agneta Pleijels
nyskrivna pjäs om Hjalmar Gullberg och hans tid.
En kreativ och en skapande period för en av Sveriges mest framstående författare har
resulterat i en pjäs med själ, hjärta, humor, poesi, värme och ett eget rasande inre –över
att den dagen närmar sig när livet ska summeras. Vi känner en stolthet att Agneta Pleijel
har skrivit denna pjäs direkt för vår scen. Detta under en resa där många samtal, uppslag
och det vi ofta talar om på Stadra – fantasterier har involverats.
Hör musiken, söker efter orden kommer att bli en fresk över flera av 1900‐talets decenni‐
er, med en palett som även får målas av Greta Thott, Karin Boye, Edvard Persson, Ivar
Harrie, Elsa och Bengt Gullberg, Olle Holmberg och många fler.
Det är nu nästan 10 år sedan Agneta presenterade en pjäs. Under de 15 år som Stadra
Sommarscen funnits har vi på olika sätt gestaltat svenska författarskap. För den skull är
det även extra roligt att presentera en urpremiär av Pleijel.
Pjäsen regisseras av Johan Bernander, scenografi och kostym görs av Märta Fallenius
och musiken av Anders Ortman. Detta team har skapat framgångarna Den itusågade da
men av Staffan Göthe, Vill ha dig av Johan Bernander och förra årets megasuccé Den fjär
de rosen av Gunilla Linn Persson.
Det blir en av Stadras verkligt erfarna skådespelare, Rune Jakobsson som kommer att
göra Hjalmar Gullberg. Susanne Gunnersen kommer att spela Greta Thott, Gullbergs
musa och kärlek under den senare delen av hans liv.
Skådespelare och ensemble i övrigt är Magnus Wetterholm, Ellen Hennig, Josef Säterha‐
gen, Anton Häggblom, Eva Haldert, Gunilla Kallrén‐Stansvik och Helene Neerings.
Agneta Pleijel kommer att vara med på presskonferensen och vi inbjuder er härmed till
ett spännande möte med denna mångfasetterade författare. Presskonferensen hålls på
Stadra Gård, 21 km norr om Nora med start klockan 15.
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