Stadra Sommarscen
Stadra Gård
713 92 Gyttorp
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Välkommen till Landet Stadra säsong 2012!
En trädgård för själen...
www.stadrasommarscen.se
Unikt tillfälle!
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I år inviterar vi dig som är medborgare i något annat
land att även skaffa medborgarskap i Landet Stadra.
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Vi erbjuder och utfärdar ett pass, som gäller under ett
år. Genom medborgarskapet kommer ditt namn att
presenteras i vårt medborgarrum och på en bänkskylt.
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Du får gratis kaffe och inflytande över Landet Stadra.

.

Bli medborgare genom att meddela oss per e-post,
stadrasommarscen@telia.com och genom att betala in
500 STEURO (= 500 SEK).
Glöm inte att uppge ditt namn och din adress!
Läs mer på
www.stadrasommarscen.se

Rikard Wolff

Simsalabim

-en nordisk trollerifestival

Foto: Pop Art45

Foto: Linus Wallin

- välkommen tillbaka!

Trolleri! Varieté! Fyrverkeri! Våra hisnande undersköna och bejublade
artister tar oss med på ännu ett magiskt äventyr under Stadras trollerihimmel. Och oupphörligt frågar sig publiken - hur gör de, hur gör de?
På tisdag kväll något så ovanligt som en nattsoaré - av lite farligare slag.
På onsdag kväll bjuder vi på ett artistuppbåd från när och fjärran, för alla
åldrar. Spänn fast säkerhetsbältena, bered er på något extra! Vi vill dock varna
för oväntade händelser som kan uppstå vid besök på våra magiföreställningar.

Träd nu in på våran cirkus... (ur Zircuslied av André Heller).
Medverkande: Malin Nilsson, Marcus Zink, Robert Jägerhorn med flera.

Tisdag 14 augusti klockan 22.00
Onsdag 15 augusti klockan 19.00

Det har gått några år sedan denne magiske artist och skådespelare
framträdde på vår teater. Vi känner ett extra förväntansfullt pirr när han
åter gör entré tillsammans med den fenomenale dragspelaren Niklas
Sundén. Därmed inleder denna duo säsong 2012.
Rikards bok Rikitikitavi ligger till grund för förställningen Falling in love
again. Under kvällen kommer ni att få höra sånger och material från den
uppsättningen. Exklusivt för vår publik framträder Rikard även med
dikter av favoritpoeten Hjalmar Gullberg.
Två storslagna artister får taket att lyfta och fyller Stadra och juninatten
med glädje och stort artisteri.

Onsdag 27 juni klockan 18.00

Titanic och de 100 åren

Gästspel av Teater Martin Mutter

DOPPLER

Ill. U Lindkvist

- i kamp mot duktigheten
av Erlend Loe

Varför drog jag till skogs? Jag, Doppler, av alla människor... Doppler är
berättelsen om en man, som efter sin fars bortgång, bestämmer sig för att
lämna allt och alla. Men det visar sig lättare sagt än gjort…
Den vanvettiga skrönan går över älgkalvar, krigsmod eller, föräldramöten, totempålar och suget efter en gigantisk Toblerone. Doppler är knappast en romantisk hyllning av manliga värden. Snarare en slags melankoli, säger Erlend
Loe. Avgör själv…
Medverkande:
Jonas Hedlund, skådespelare Johan Renman, slagverkare

Torsdag 16 augusti klockan 19.00.

Stadra Teatercafé och Stadra Kulturkiosk
Njut av både mat och natur i vackra Bergslagen - boka teaterpaket!

Obs. eventuell bissering i sommarnatten.

Foto: Dragan Popovic

Det började som en skakning på nedre däck…
Säsongen avslutas med den hjärtkramande berätelsen om RMS Titanics uppgång och fall, om
hennes förlisning i den iskalla Atlantens vatten en
aprilnatt år 1912.
Claes-Göran Wetterholm är Gyttorpsgrabben som
fick hela världen som arbetsplats och han är nu en
av världens mest framträdande Titanic-kännare.
Claes-Göran förmedlar berättelsen om denna gripande katastrof tillsammans med musikerna Anja
Strautmanis cello, Gaianeh Pilossian violin och Ester Forsberg viola.

Fredag 17 augusti klockan 19.00.

Målningar av Daina Liepina
Landet Stadra och Stadra Sommarscen

Grythytte Gård
070-587 00 00
www.grythyttegard.se

Lindesbergs Stadshotell
0581-124 50
www.lindestadshotell.com

Plaza Hotell
019-611 90 35
www.plazahotel.se

ligger vid Kultur- och Måltidsväg 244, 21 km norr om Nora och
21 km söder om Grythyttan. Vägbeskrivning hittar du på vår hemsida.

Grythyttans Gästgiveri
0591-633 00
www.grythyttan.se

Loka Brunn
0591-631 00
www.lokabrunn.se

Svartå Herrgård
0585-500 03
www.svartaherrgard.se

Biljetter och info:
www.stadrasommarscen.se
Teaterfoajén, Storgatan 10, Nora 0587-31 13 05

Hult Säteri
0587-500 70
www.hultsateri.se

Nora Stadshotell
0587-31 14 35
www.norastadshotell.se

Sikfors Herrgård
0591-15115
www.siforsherrgard.se

Turistbyråerna i
Nora 0587-811 20, Hällefors 0591-120 01.
Turistshopen i Grythyttan 0591-340 60

Ideella Kulturföreningen Cirkustältet presenterar säsongen 2012:

STADRA SOMMARSCEN
Bergslagens vackraste spelplats!
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Hör musiken, söker efter orden
om Hjalmar Gullberg och hans tid

DET ÄR VÅR och året är 1961. Efter en lång tids sjukdom har han plötsligt tillfrisknat, Hjalmar Gullberg, diktaren som i många decennier varit en av de mest framträdande kulturpersonligheterna i Sverige. Han får hjälp från
sjukhuset av sin trolovade Greta Thott för att ta sig hem till Skåne, hans barndomslandskap. Gullberg vet att hans tid
är utmätt och att det oundvikliga slutet närmar sig…
AGNETA PLEIJEL är idag ett av Sveriges verkligt storslagna författarskap. Till denna sommar skriver hon direkt för
Stadra vår pjäs till säsongen 2012. Det blir en gripande, omtumlande, rolig, uppfordrande och hoppfull berättelse.
Den skildrar människan Hjalmar Gullberg, gestalter i hans omgivning såsom Greta Thott, fosterföräldrarna, Edvard
Persson, Karin Boye, Harry Martinsson och många fler. Berättar om tiden som radioteaterchef, om resorna, om
Malmö, om Lund…
DET BLIR EN PJÄS om längtan, om kärlek och om vänskap. Den spänner över flera decennier, och ackompanjeras
av såväl folkkära som jazziga toner. Det blir en historia om att hoppas och om att drömma, om skapandets villkor, och
frågor om ursprung och sökandet efter föräldrar. Tidsförloppen blandas med staden Malmö, diktandet med nedslag
i europeiska resor, kärlek och passion ackompanjeras av humor och upprymdhet.
STADRA SOMMARSCEN lyfter fram ännu en älskad författare, en poet som fått plats i den svenska folksjälens
hjärta.

Manus: Agneta Pleijel Regi: Johan Bernander
Scenografi och kostym: Märta Fallenius Musik: Anders Ortman

Aktörer:
Rune Jakobsson, Susanne Gunnersen, Josef Säterhagen, Ellen Hennig, Magnus Wetterholm,
Eva Haldert, Anton Häggblom, Gunilla Kallrén-Stansvik och Helene Neerings.
Samt barn och ungdomar från Stadra Scenskolan.
Spelas inomhus på Stora Scenen

30 juni - 11 augusti

Tisdag - fredag kl. 19.00. Lördag kl. 17.00

Välkomna till en trädgård för själen!
Magnus Wetterholm, konstnärlig ledare för Stadra Sommarscen

www.stadrasommarscen.se
Guidade turer i Landet Stadra

I Landet Stadra möts du av oväntade, upptäckarvänliga platser.
Här finns ögonbrynshöjande skulpturer och hus som ropar ut
sin historia. För dem som vill tillfredsställa sin vetgirighet kommer vår guide Ulla Mihnoss att ta er med på en oförglömlig tur.
Och sommarens författare Hjalmar Gullberg ger sig tillkänna i
fragment, ord och flygande poesi.
Torsdagar kl. 17.00: 5, 12, 19, 26/7 och 2/8.
Lördagar kl. 15.00: 7, 14, 21, 28/7 och 4/8.

Stadra Teatercafé
Kristina Henricsson är ny entreprenör av Stadra teatercafé. Hon är
känd för att ha byggt upp och renoverat den genuina Grythytte Qwarn.
I teatercaféet kommer ni att få välja bland
ett läckert och matigt
utbud av lokala produkKristina bullar upp med
ter från Bergslagen.
den ena godsaken efter den andra. Oj! Drycker
och bakverk till ögon
och gomfröjd, så gott att
man bara vill äta mer,
mer, mer…
Stadra Sommarscen frånsäger sig dock allt ansvar för en eventuell
viktökning på grund av alltför välsmakande bröd.
Öppet i samband med föreställningar.

Svenska
Akademien
Advokat
Ragnar Lundgren

Med reservation för ändringar

