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Nyhetsbrev 1, februari 2015

Bergslagens vackraste spelplatsSnart vår!

I VÅRENS LJUVA TID
Under tre onsdagskvällar den 1, 15, 29 april väntar 
vår föreläsningsserie med musik, poesi och måleri 
på Nora bibliotek. Alla tillfällen klockan 18.30.
 Den 25 och 26 maj klockan 19 blir det reading 
av årets pjäs, Stadramålarna i Teaterfoajén. Hela en-
semblen medverkar.

SOMMARTIDER
En sommar på Stadra väntar med nya minnen, 
upplevelser, beröring och skratt.
 Den 8 juli klockan 19 blir det premiär på som-
marens stora produktion Stadramålarna av Johan 
Bernander. Vi hoppas och tror att vi åter ska skapa 
en ny hejdundrande teaterfantasteri på Stadra. 
 Presentkort till Stadramålarna finns redan nu 
för ordinarie biljettpris á 340 kronor.    
 Biljettsläpp: 13 maj klockan 13, 2015. 
 Premiär: onsdagen 8 juli klockan 19. 
 Spelas onsdag-söndag 8 juli – 16 augusti.

TEATERFOAJéN
Från och med den 2 februari håller vi öppet, i stort 
sett varje dag. Här hittar du, förutom biljetter till 
alla våra evenemang, intressant teater- och konstlit-
teratur, presenter och presentkort. Vi är återförsäl-
jare av  tidningen Opera och Teatertidningen. 
Så... välkomna in.

                                           STADRA TEATER  •  TEATERFOAJéN
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TEATERNYHETER
Årets första teaterhälsning till alla vänner av Stadra 
och Stadra Teater. På Teaterfoajén i Nora brinner 
flitens lampa.
Långsamt ger mörkret vika. Dagarna blir längre och 
längre. Vi börjar drömma drömmar om allt som 
komma skall. 
 Redan i december fick ni förhoppningsvis en 
”Stadrados” då de uppmärksammade teve-pro-
grammen visades när Ernst Kirchsteiger förberedde 
julen vid Stadra gård. Jag har fått oerhört mycket 
positiv respons på hur fint och stämningsfullt allt 
blev, vilket gladde mig. Men i sig är det inte jag som 
ska äras utan de som gjorde det möjligt. 
 Ett nytt teaterår står för dörren på Stadra Teater 
med vinter- och sommarscen, med föreläsningar, 
readings, workshops, utställningar och program-
kvällar.                                

VINTERSCEN ...ON ICE
Manuskripten on Ice går av stapeln den 20 och 21 
februari, årets upplaga av Stadra Teater - vinter-
scen. För att rama in vintern och skapa den rätta 
stämningen blir det en magnifik allé av marschaller, 
brinnande vedkasar, värmande pausbuljong och allt 
under flaggan av …on Ice. 
 Efter de senaste årens ...on Ice med Shakespeare, 
Tjechov och Pushkin presenterar vi Manuskripten on 
Ice. Röster, minnen, ord, anekdoter, alla människor 

som fyllt våra manus får åter 
liv och kommer till tals. Men 
inte nog med det. Vi ger också 
vår ”dadaistiska” dikt med en 
kärleksförklaring till Bergsla-

gens sjöar och tjärnar. Kvällen avslutas kärleksfullt 
med Barbro Lindgrens diktning – 2014 års Alma-
pristagare.

STADRA TEATER
Manuskripten on Ice 
20 och 21 februari 
kl. 19 på Stadra Teater - vinterscen
Biljettpris: ordinarie 200 kronor, 
medlem i Stadra Teaters vänner 150 kronor, 
ungdom 80 kronor.
Biljetter från och med den 2 februari. 
Teaterfoajén 0587-31 13 05 
I samverkan med Stadra Teaters vänner

mailto:stadrasommarscen%40telia.com?subject=Tack%20f%C3%B6r%20nyhetsbrevet
http://www.facebook.com/groups/70887682353/
http://www.stadrasommarscen.se

