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Nyhetsbrev 4, 2013

STADRA TEATER
Bergslagens vackraste spelplats

Glad vår!

SISTA FÖRELÄSNINGEN 7 MAJ

Nu är det dags för den sista kvällen i vår föreläsningsserie med Pär-Yngve Andersson.
Den 7 maj klockan 19 (fram till 20.30) i Teaterfoajén. Då kommer vi att få veta mer om
bohemer och Klarakvarteren i Stockholm.
Under den första vårkvällar talade Pär-Yngve
om Nils Ferlins ungdomstid samt att vi läste
och diskuterade flera dikter. Kväll två berörde
den senare delen av poetens liv. Nils Ferlins relation, eller om det nu var hans svåra relation,
till kvinnor skapade frågor hos oss.
Entré 50 kronor. Boka biljett på Teaterfoajén.

Biljettsläpp

Biljettförsäljningen öppnar klockan 10 den
10 maj. 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, söndag klockan 15.
Vi spelar Revykungen fram till och med den 11
augusti. Dessutom på programkvällar, guidade
turer, teatercafé och kulturkiosk.

Lyrik- och skrivarkurs i Ferlins anda

Reading av revykungen

Vi presenterade Revykungen, sommarens
föreställning på Stadra
under två readings, 14
och 21 april. Två fullsatta salonger!
De som läste var:
Magnus Wetterholm,
Jan Koldenius, Gunilla
Orvelius, Lasse Forss,
Åsa Gustafsson, Eva
Haldert, Elizabeth
Franzén samt Anders
Wallén.

MEDBORGARE

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.
Din 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 under 1 år utgår en medborgaravgift
om 500 steuro (Stadravaluta= samma värde som
valutan i grannlandet Sverige). Kontakta Teaterfoajén 0587-31 13 05 för att bli medborgare.

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.
Bli medlem i vår facebookgrupp
Agneta Wistrand Rosendal, författare håller i
Den 1000:e medlemmen får en fribiljett till Rekursen. Läs mer här: skrivarkurs.blogg.se
vykungen. Besök facebook och hemsidan
STADRA TEATER • TEATERFOAJéN
0587-31 13 05 | www.stadrasommarscen.se

