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STADRA TEATER

Snart vår!

Bergslagens vackraste spelplats

TEATERNYHETER

Mörkret lättar, ljuset återkommer. På Teaterfoaj–
én i Nora brinner flitens lampa. Planer och idéer
smids inför våren och sommaren.
Stadra Teater har slagit upp portarna för året. Vår
nya produktion Bolanders skor, i samarbete med
Teater Martin Mutter i Örebro, hade premiär i
Nora i mitten av januari. Föreställningarna har hittills setts av nästan 900 personer i Nora, Örebro,
Lindesberg och Hagfors. Vi är glada för det mycket varma mottagandet vi fått från publik och från
press. Nu väntar tre kommande förställningar i Västerås och sedan på fler platser.
Bolanders skor är en riktigt vådlig historia om
Gunhild och Wiwi som arbetar i den lilla skobutiken, där allt verkligen inte är som det synes vara.

Att spegla denna epok är en fullständigt underbar utmaning för oss. På scenen, en bred palett med
gestalter som levat och verkat, bland andra Drottning Kristina och örebroaren Lars Wivallius.
Vi hoppas, tror och verkar för att vi åter ska skapa en ny hejdundrande teaterfantasteri på Stadra.
Biljettsläpp: 14 maj klockan 14, 2014. Premiär:
torsdagen 3 juli klockan 19. Sedan spelar vi hela
juli, fram till mitten av augusti.

TEATERFOAJéN

Det har blivit en tradition att ha reading (gestaltad
läsning) av sommarens pjäs på Teaterfoajén. Årets
reading blir den 13 och 15 maj klockan 19.30.
För publiken är en reading ett sätt att uppleva
pjästext från ett annat håll, på ett annat sätt. Fritt
flöde för fantasin.
Vinterscen ...on Ice
För övrigt är Teatefoajén öppen så gott som dagStadra Vinterscen slår upp sina portar den 14 och ligen. Ni är alltid välkomna in!
15 mars klockan 19. I år blir det ryskinspirerat –
Eugen Onegin on Ice – den storslagna och roman- Föreläsningar om 1600-talet
tiska berättelsen av Pusjkin blir vårt teateräventyr Det finns så mycket runt epoken som eggar oss och
denna helg. Lasse Forss, Eva Haldert och Magnus får oss att fantisera och bli vetgiriga. Under tre onsWetterholm medverkar.
dagskvällar, klockan 18.30 på Nora bibliotek blir
Vinterscenen sker i samverkan med Stadra Tea- det en föreläsningsserie om 1600-talet, kring tid
ters vänner. Biljetter finns från den 1 mars på Tea- och författarna. Arrangemanget sker i samverkan
terfoajén, 0587-31 13 05.
med kulturavdelningen i Nora och ABF.

SOMMARSCEN
Ny säsong. Minnen, upplevelser, beröring, skratt…
En sommar på Stadra väntar!
I sommar presenterar vi, med stor glädje en ny
pjäs av Agneta Pleijel. Denna gång skriver hon om
1600-talet och Agneta Horn Sveriges första kvinnliga författare. Mötet med Agnetas pjäs om Hjalmar
Gullberg, 2012 har sporrat oss att utveckla kontakterna med henne.

• Onsdagen 5 mars: Agneta Pleijel talar om den
säregna, egensinniga och stolta Agneta Horn.
• Onsdagen 19 mars: Marie-Louise DanielssonTham, om mat och hygien (vi minns henne från
teveprogrammet Rent hus).
• Onsdagen 2 april: Dag Kronlund, om teater
och utvecklingen av den under 1600-talet. Dag är
doktor i teatervetenskap samt chef för arkiv och
bibliotek på Dramaten.
Biljettpris: 50 kronor. Boka hos Teaterfoajén eller Nora bibliotek.
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