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STADRA TEATER VINTERSCEN GER ...ON ICE FÖR SJÄTTE GÅNGEN

Eugen Onegin on Ice 14 och 15 mars 2014 kl 19.30
För sjätte året i rad slår vi upp entrédörrarna till vår vinterscen. Den återkommande benämningen
…on Ice har blivit vår lilla blinkning till publiken. Naturligtvis vill vi garanterar att vi inte tar
någon dumdristig risk och ger föreställningarna ute på Greckens magiska is. Visserligen har vi
givit berättelser om Titanics förlisning och visst gillar vi rubriker. Men så långt ska vi inte sträcka
oss att rubriken – Teaterpublik försvann i isen – hamnar i flertalet tidningar.
Årets upplaga av Stadra Teater-vinterscen, Eugen Onegin …on Ice, gör vi som en berättarföreställning i mindre format, vid brasans sken inne på Lilla scenen (!). Alexander Pusjkins berättelse
om Eugen Onegin, poeten Vladimir Lenskij och systrarna Olga och Tatiana Larina har ett
skimmer över sig. Versdramat är uppbyggt av 329 strofer i sonettform. Men vi lugnar självklart
vår publik med att det bara är en liten del av stroferna som vi gör på scenen.
Den romantiska och dramatiska berättelsen har en självklar förmåga att gripa tag i människor
av idag med sitt tidlösa tema om kärlek, ond bråd död, faran av att förhäva sig, och drömmar om
ett rikt liv och om passion.
Stadra Vinterscen har varje år blivit en unik upplevelse med berättelser, med skönhet, eldar
och en förtrollande vinterkänsla.
Medverkande

Berättare:

• Magnus Wetterholm Skådespelare, senast på Stadra Teater som revydirektör
Malte Zättergren i Revykungen och som Gunhild i Bolanders skor.
NA:s kulturpristagare 2012. Konstnärlig ledare vid Stadra Teater
• Eva Haldert en av Noras kulturpersonligheter, medarbetare på Stadra Teater
sedan många år
• Lasse Forss Mångårig medarbetare vid Stadra Teater, verksam i Teaterkängan i
Örebro. Kulturentreprenör i länet.
Bearbetning: • Eva Haldert.
Hur det började?

...on Ice föddes en vinterkväll år 2009 som Selma on Ice detta år 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 ...on Ice

Tjechov on Ice (2013) Shakespeare on Ice (2012), Bergslagsbor on Ice (2011), Hjalmar S on Ice
(2010) Selma on Ice (2009).
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