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Den framgångsrika säsong 2012 på Stadra sommarscen fortsätter!
Vår uppsättning Hör musiken, söker efter orden har blivit en stor kritiker- och publikframgång. Produktionen spelas till och med den 11 augusti.
Sex stycken recensioner, från medier på regional och nationell nivå har lyft fram vår
produktion som en konstnärlig framgång. Publiken ger varje kväll uttryck för sin starka upplevelse och bland annat männen i publiken reagerar, gråter och är lyckliga.
Lite ovanligt på teaterfronten får man säga…
Sedan väntar ett underbart uppdukat bord av annat slag. Eller vad sägs om följande:
SIMSALABIM 14 augusti klockan 22
NATT-trolleri – för första gången på Stadra.
Det kommer att bli av det lite farligare slaget. Artisterna är: trollkonstnärerna Malin
Nilsson, Sverige. Markus Zink från Tyskland samt balettdansaren och performancekonstnären Mika Ollikainen från Finland.
Som inramning - en marschallallé som ger stämning och suggestion på Stadra.
SIMSALABIM 15 augusti klockan 19
Familjeföreställning med trollkonstnärer, gycklare och magiker.
Malin Nilsson Sverige, Markus Zink Tyskland, Robert Jägerhorn, Finland, Torsten
Andreasson, Sverige (var med och startade Gycklargruppen) och dansaren Mika
Ollikainen, Finland. En föreställning som blir något utöver det vanliga.
Vi hoppas att inte Stadra trollas bort denna kväll…
16 augusti klockan 19
Doppler - i kamp mot duktigheten. En berättarföreställning
Gästspel från Teater Martin Mutter, Örebro.
En stor kritiker- och publiksuccé. Detta är en av Teater Martin Mutters största framgångar genom tiderna. Vi är därför extra glada för detta gästspel.
17 augusti klockan 19
Säsongen avslutas med ett hejdundrande 100-års kalas.
En fin tradition på Stadra upprätthålls – Claes-Göran Wetterholm framträder och ger
gripande berättelser om den mytomspunna fartyget Titanic.
Claes-Göran har världen som arbetsplast, om det så gäller föredrag, författande, förmedlande av historia eller ansvarig för Titanicutställningar. En auktoritet på detta område. Denna kväll har han musikerna Anja Strautmanis cello, Gaianeh Pilossian violin,
Ester Forsberg viola vid sin sida.

Vi säger som i filmtiteln, det blir ”A night to remember!”
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