
Isen smälter - nu börjar våren
Tjechov on Ice inledde vår 16:e säsong på  
Stadra Teater - vinterscen. 
Hästen frustade och facklorna brann när sex skå-
despelare gjorde sin entré för att spela Tjechov 
on Ice på vinterscenen. Sex skådespelare sökte 
sin författare - Anton Tjechov. Vi fick möta roll-
gestalter ur Måsen, Körsbärsträdgården, Onkel 
Vanja och Tre systrar. I pausen rök det om den 
varma buljongen och alla marschaller. Det blev 
två fullsatta salonger i den mörka februarikväl-
len. Ett unikt minne följde med hem till varda-
gen.

Noranatt 2013
Under Noranatt den 2 mars visar vi bio i Teater-
foajén. En bergslagspremiär för filmen Landet 
Stadra. Lokalen, som vi nu kallar Teaterfoajén 
var tänkt att bli foajé till Nora biograf 1945. Bio-
lokalen byggdes aldrig men foajén blev kvar... 
 Läs>> hela Noranattsprogrammet

Reading på Teaterfoajén
Revykungen - en komedi i Nils Ferlins anda, 
presenterar vi söndagen den 14 och den 21  april 
klockan 18 under  två ”readings”.  
  Johan Bernander har skrivit årets pjäs Re-
vykungen för Stadra. Johan skrev även pjäsen 
Vill ha dig (2010). 
   Readingen sker i Teaterfoajén. Som för öv-
rigt är Örebro läns enda teaterbokhandel. Boka 
biljett på 0587-31 13 05, begränsat antal platser. 
Entré 60 kronor inklusive enkel förtäring.
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[Du får nyhetsbrev från Stadra Teater eftersom du har anmält intresse av att få information från oss. 
Antingen via NorticAB (Stadras biljettsystem) eller på Stadra ] 

Nyhetsbrev 2, 2013

STADRA TEATER
En trädgård för själen

Stadra Teater hälsar er varmt välkomna till Landet Stadra säsong 16 - 2013.

Stadra Teater - sommarscen
Den 29 juni klockan 17 är det premiär för Re-
vykungen. Den spelar vi fram till och med den 
11 augusti. Onsdag-fredag klockan 19, lördag 
klockan 17 och - söndag klockan 15. Dessutom 
blir det programkvällar. Biljetter till Stadra Tea-
ter - sommarscen släpps 10 maj klockan 10. 

Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av april. 

Under tiden så finns vi på
facebook och på hemsidan.

En film av
Robin Haldert

Sebastian Waldenby och 
Ola Håkansson

Begränsat antal platser
Förboka din biljett 

Teaterfoajén, Nora 0587-31 13 05
Biljettpris 30 kr. 

Popcorn!

Biopremiär på 
Teaterfoajén

LANDET STADRA

2 mars kl. 20.30 & 22.00

www.stadrasommarscen.se
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