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Nyhetsbrev 1 2013

STADRA TEATER

En trädgård för själen

STADRA TEATER
VINTERSCEN

Tjechov on Ice
22/2 och 23/2 kl. 19
Sex roller söker sin författare.
En besjälad föreställning
med Tjechovsk känsla
Medverkande
Duncan Green, Charlotta Åkerblom,
Stefan Jansson, Maria Litorell,
Magnus Wetterholm, Lasse Forss.
Regi Eva Haldert

Biljetter och info

Teaterfoajén, Nora 0587-31 13 05
Biljettpris 200 kr. Ungd. 100 kr.
Medlem i vänföreningen 150 kr.
Ingår varm buljong i pausen. Varma kläder!

www. stadrasommarscen.se

Prod: IKC & Stadra sommarscens vänner
Stöd: Coop Nora, Grythytte Qwarns knäckebröd

VÅRVINTERTID, ETT NYTT TEATERÅR
Den :e säsongen inleder vi med att presentera vårt nya namn - Stadra Teater och berätta
att nu börjar säsongen!
Vår verksamhet utökas mer och mer till en åretom-scen. Vi bjuder på sceniska möten både
på vår vinterscen och vår sommarscen. Därför
kommer vi att använda oss av Stadra Teater vinterscen eller Stadra Teater - sommarscen.
Stadra Teater - vinterscen
Säsong 2013 inleds med Tjechov on Ice den 22
och 23 februari klockan 19.
Reading på Teaterfoajén
Senare i vår, i april kommer vi att presentera sommarens pjäs under två ”readings”. Revykungen
- en komedi i Nils Ferlins anda. En nyskriven
pjäs av Johan Bernander. Readingen sker i Teaterfoajén, som för övrigt är Örebro läns enda
teaterbokhandel.
Stadra Teater - sommarscen
Den 29 juni klockan 17 är det premiär för Revykungen. Den spelar vi fram till och med den
11 augusti. Dessutom blir det programkvällar,
Simsalabim och Titanic.
Biljetter till Stadra Teater - sommarscen släpps
den 11 maj klockan 10.
Mer information kommer, som vanligt i din
brevlåda under våren, under tiden så finns vi på
facebook och på hemsidan.
Stadra Teater hälsar dig varmt välkommen
till säsong 16 - 2013.
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