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STADRA TEATER VINTERSCEN GER ...ON ICE FÖR FEMTE GÅNGEN
Tjechov on Ice, fredag 22 och lördag 23 februari kl 19
Känslan i bilderna från det infrusna lantstället i filmen Doktor Zjivago – se där börjar vår
”isdans” med Tjechov on Ice.
Efter förra årets Shakespeare on Ice bjuder vi i år upp till en föreställning med ryska förtecken.
Vi leker med tanken att sex roller söker sin författare. Klassiska gestalter från Tjechovs fyra stora
pjäser vill ha svar på sina frågor av den gode herr författaren själv.
Med vår föreställning längtar vi efter att söka själen i Tjechovs dramer. Vi uppfattar att hans
pjäser ständigt ställer frågor om längtan, fullkomlighet och ofullgången kärlek, att de berör både
storslagenhet och ynkedom hos karaktärerna.
Vår förhoppning är att ge publiken en lustfylld, varierad och oerhört sinnlig föreställning. Så
välkomna in till en annorlunda upplevelse i Landet Stadra. På lilla scenen. Med marschaller, stearinljus, varm buljong, gnistrande snö och drömska, frusna landskap.
Medverkande
Regi
Eva Haldert en av Noras kulturpersonligheter, mångårig medverkare på Stadra Teater
Aktörer
Maria Litorell Teater och filmskådespelerska. 2012 bl.a.

huvudrollen i succén ”Eldslandet” på Aliasteatern.
Charlotta Åkerblom Teater och filmskådespelerska. Har bl.a. porträtterat Årstafrun.
Duncan Green Film och teaterskådespelare. Medverkat i två produktioner på
Stadra Teater, som Henrik Riise 2010 och Shakespeare 2012
Magnus Wetterholm Skådespelare, senast på Stadra Teater som
Edvard Persson och Ivar Harrie. NA:s kulturpristagare 2012.
Konstnärlig ledare
Stefan Jansson En framträdande och älskad aktör från Lindesberg.
Gjorde Strindberg 2010 på Stadra Teater
Lasse Forss
Mångårig medarbetare i Teaterkängan från Örebro.
Kulturentreprenör i länet.

Hur det började?

...on Ice föddes en vinterkväll år 2009 som Selma on Ice. Ute på Greckens is, med släde, facklor, eldkasar och vargtjut blev det en extraordinär kväll som tagen direkt ur Selmas bok om Gösta Berling.
Tidigare föreställningar på Stadra Teater vinterscen:
Shakespeare on Ice (2012), Bergslagsbor on Ice (2011), Hjalmar S on Ice (2010) Selma on Ice (2009)
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Elizabeth Franzén
Ideella kulturföreningen Cirkustältet. Samverkan, Stadra sommarscens vänner
Leader Bergslagen, Coop Konsum i Nora och Grythytte Qwarns Knäckebröd
200 kr. Ungdom 100 kr (18 år) Medlemmar i vänföreningen 150 kr.

