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Nyhetsbrev 5, 2013

STADRA TEATER
Bergslagens vackraste spelplatsSnart jul!

Vinterscen ....on ice
Stadra Vinterscen slår upp sina portar den 14 
och 15 mars. I år blir det ryskinspirerat – den 
storslagna och romantiska berättelsen av Pusj-
kin blir vårt teateräventyr denna vinter – Eugen 
Onegin on Ice. Lasse Forss, Eva Haldert och 
Magnus Wetterholm medverkar. 
 Vinterscenen sker i samverkan med Stadra 
Teaters Vänner. Biljetter finns från den 1 mars 
på Teaterfoajén, 0587-31 13 05.

soMMArscen
Alldeles häromdagen kom ett besked från Ag-
neta Pleijel. Hon kommer åter att skriva för St-
adra Teater. Något vi är mycket stolta över! 
 På sommarscenen blommar ett svenskt 1600-
tal upp. Ni kommer att få möta Agneta Horn, 
Sveriges första författarinna. Hennes levnadsö-
de är mycket drabbande... Drottning Kristina 
kommer likaså att vara med på scenen. 
 Premiären sker i slutet av juni/början av juli 
med en stor ensemble. Alltså, ett nytt stort tea-
terfantasteri på Stadra Teater – sommarscen. 

teAterFoAJén
Under våren kommer vi att arrangera en föreläs-
ningsserie om 1600-talet på Teaterfoajén. Och 
så blir det förstås två offentliga readings på delar 
av Agneta Pleijels nya pjäs om Agneta Horn.
 Teaterfoajén håller öppet under Nora gam-
meldags julmarknad 7-8 december. Passa på att 
köpa julklappen – ett presentkort till våra kom-
mande föreställningar.

NORA TEATERBIOGRAF 15 JANUARI 2014 
spelas 15-16 januari kl 19 och 18 januari kl 17 

Biljetter: Sandbergs bosättningsaffär
Stadra Teater & Teater Martin Mutter Arr: Nora Teaterförening

PREMIÄR!

teAternYHeter
Hösten har kommit. Mörkret sänker sig över oss, 
men på Teaterfoajén i Nora brinner flitens lam-
pa. Planer och idéer smids inför vintern, vårvin-
tern och sommaren. 

Bolanders skor är en ny produktion som kom-
mer att gå på turné med premiär i Nora. Vi kall-
ar pjäsen för ett vådligt minidrama, med expedi-
terna Gunhild och Wivi i blickfånget. Men. Det 
som till synes verkar oskyldigt visar sig vara… 
Och det blir en andra akt med sånger om skor! 
Regi, Inger Holmstrand Gawell. Skådespelare, 
Magnus Wetterholm och Rune Jakobsson. 

 Premiär! Den 15 januari 2014 på Nora tea-
terbiograf. Vi spelar även den 16 och 18 januari. 
Biljetter finns hos Sandbergs bosättningsaffär, 
0587-100 71.
 Föreställningen sker i samverkan med Teater 
Martin Mutter i Örebro. Och på Teater Martin 
Mutter spelar vi den 22, 23 och 26 januari. I 
Lindesberg den 30 januari.  
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NORA TEATERBIOGRAF 15 JANUARI 2014 
spelas 15-16 januari kl 19. 18 januari kl 16

Biljetter: Sandbergs bosättningsaffär
Stadra Teater & Teater Martin Mutter Arr: Nora Teaterförening
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