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Nyhetsbrev 3, 2013

STADRA TEATER

En trädgård för själen

NU LOCKAR VI MED SOMMAR

Sommarens föreställning på Stadra, Revykungen - en vemodig komedi där självaste
Nils Ferlin säljer visor till nöjets estrader,
presenterar vi under två readings. Välj mellan söndag 14 eller 21 april, båda klockan 18.
Readingen sker i Teaterfoajén, som för övrigt är
Örebro läns enda teaterbokhandel. Boka biljett
på 0587-31 13 05, begränsat antal platser. Entré
60 kronor inklusive enkel förtäring.
Johan Bernander har skrivit årets pjäs Revykungen för Stadra. Johan skrev även pjäsen
Vill ha dig (2010), och har sedan 2009 varit regissör vid Stadra Teater.
NYHET! Föreläsningsserie på
Teaterfoajén
Under tre kvällar, den 16, 23 april och den 7 maj
klockan 19 (fram till 20.30) kommer Pär-Yngve
Andersson till Teaterfoajén och talar om ”Ferlin, bohemer och Klarakvarter”.
Pär-Yngve, bosatt i Karlskoga är docent i litteraturvetenskap vid Örebro universitet. Förra
året utkom hans bok om Tage Aurell, Att röja
plats för tystnaden. År 2011 fick han universitetets pedagogiska pris av studentkåren. Intresset
för lyrik har funnits med länge, och nu ser han
fram mot att leda programkvällarna kring Ferlin
och hans diktning. Vi får veta mer om diktarens
liv i Värmland och i de legendariska Klarakvarteren i Stockholm. Ett antal av Ferlins dikter
kommer att ägnas noggrann uppmärksamhet.
Det ges goda möjligheter till samtal om vad
denne folkkäre och originelle poet betytt och
vari hans originalitet består. Entré 50 kronor per
kväll. Boka biljett på Teaterfoajén.

Biljettsläpp
Biljettförsäljningen öppnar den 10 maj, klockan 10.
Biljetterna går att köpa direkt via stadrasommarsen.se/biljetter.
Den 29 juni klockan 17 är det urpremiär för
Revykungen - en vemodig komedi där självaste
Nils Ferlin säljer visor till nöjets estrader.
Speldagar är onsdag, torsdag och fredag klockan 19, lördag klockan 17 och söndag klockan 15.
Vi spelar Revykugnen fram till och med den 11
augusti. Dessutom blir det flera programkvällar,
guidade turer, teatercafé och kulturkiosk.

TEATERFOAJéN

Storgatan 10, Nora

14 och 21 april kl 18

Två vårkvällar på Teaterfoajén med
• Reading •
av Johan Bernanders nyskrivna pjäs för
Stadra Teater

REVYKUNGEN
- en vemodig komedi där självaste
Nils Ferlin säljer visor till nöjets estrader.

• Poesi av Nils Ferlin •
Begränsat antal platser.
Biljetter, 60 kr inkl kaffe.
Endast förköp/förbokning

TEATERFOAJéN

0587-31 13 05 (telefonsvarare)
måndag-fredag kl 10-15
www.stadrasommarscen.se
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MEDBORGARE

BREL I HALLSBERG

Vi ger dig möjlighet att stödja Stadra Teater lite
extra, därför vänder vi oss till dig som vill bli
medborgare i Landet Stadra.
Som medborgare får du ett pass vilket ger gratis kaffe i samband med teaterbesök. Du blir
även inviterad till en speciell kväll i dagsverksstugan på Stadra då du får träffa skådespelarna.
En namnskylt blir uppsatt på en bänk i teatersalongen och din namnteckning uppspikad i
medborgarrummet på lilla scenen. Dessutom
får du rabatt på Stadras egna varor i kulturkiosken.
För pass utgår en medborgaravgift om 500 steuro (Stadravaluta= samma värde som valutan i
grannlandet Sverige). Kontakta Teaterfoajén om
du vill bli medborgare.

Ni som har vägarna förbi Hallsberg lördagen
den 13 april har möjlighet att höra Magnus Wetterholm sjunga Brel tillsammans med musikerna Tommy Nilsson, dragspel och Anja Strautmanis, cello lördagen den 13 april klockan 18.
Brelbaugette med dryck ingår i biljettpriset.
Plats: Hallsbergs Folkets hus.
Biljettpris: 250 kr/210 kr med scenpass
Biljettbokning:
Hallsbergs Folkets hus 0582-61 18 38
Stigs bokhandel i Hallsberg 0582-100 49
Kumla Folkets hus 019-58 25 30
info@kumla.fh.se

Lyrik- och skrivarkurs i Ferlins anda

Under fem intensiva dagar i herrgårdsmiljö,
vid den magiska sjön Grecken, låter vi oss inspireras med lyriken som ledstjärna.
Kursen startar måndag 24 juni klockan 10 och
avslutas fredag 28 juni klockan 14.
Agneta Wistrand Rosendal, författare håller
i kursen. Hon arbetar till vardags som manuspedagog på Örebro universitet. Dessutom har
hon lång erfarenhet av kreativa skrivarkurser.
Läs mer här: skrivarkurs.blogg.se
Biopremiär
Filmen Landet Stadra hade världspremiär under
Noranatt, den 2 mars. Teaterfoajén blev biosalong för en kväll. Foajén var för övrigt tänkt att
bli en biograf-foajé, men det var 1945.
Kvällens salong blev nästan fullsatt. Popcornsdoften spred sig i lokalen. Förväntan tätnade.
Bion började. På duken visades Landet Stadra
- en film av Robin Haldert, Sebastian Waldenby
och Ola Håkansson. Vi konstaterar att Nora är
en plats där biofilmer har världspremiärer.

Bli medlem i vår facebookgrupp
Den 1000:e medlemmen får en fribiljett till Revykungen.
Vinnare av påskbuketten vid vår kommentarstävling blev Gun Molinder. Grattis!
Under tiden ni väntar på nästa nyhetsbrev, besök facebook och hemsidan

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