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Nyhetsbrev 2, 2014

STADRA TEATER
Bergslagens vackraste spelplatsVårtider!

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.

SNART ÄR DET SOMMARSCEN
Den 14 maj klockan 14 släpper vi biljetterna till 
Stadra Teater - somamrscen. 
 I sommar presenterar vi, Efter mitt eget hufvud - 
i nådens år anno 1629. En ny pjäs av Agneta Pleijel. 
Denna gång skriver hon om 1600-talet och Agneta 
Horn Sveriges första kvinnliga författare. 
 Premiär: torsdagen 3 juli klockan 19. Sedan spe-
lar vi hela juli, fram till och med den 17 augusti. 
 Hela sommarens program i nästa nyhetsbrev.

                                          STADRA TEATER  •  TEATERFOAJéN 
0587-31 13 05 | e-post | facebook | hemsida www.stadrasommarscen.se  

NU ÄR DET DAGS
FÖRELÄSNINGAR OM 1600-TALET
Det finns så mycket runt epoken som eggar oss och 
får oss att fantisera och bli vetgiriga. 
Under tre onsdagskvällar, klockan 18.30 på Nora 

bibliotek blir det en föreläs-
ningsserie om 1600-talet, kring 
tid och författarna. 
 Arrangemanget sker i sam-
verkan med kulturavdelningen i 
Nora och ABF.

• Onsdagen 5 mars. Agneta Pleijel talar om den sär-
egna, egensinniga och stolta Agneta Horn. 
• Onsdagen 19 mars. Marie-Louise Danielsson- 
Tham, om mat och hygien.
• Onsdagen 2 april. Dag Kronlund, om teater och 
utvecklingen av den under 1600-talet. Dag är dok-
tor i teatervetenskap samt chef för arkiv och biblio-
tek på Dramaten.
 Biljettpris: 50 kronor. Boka hos Teaterfoajén el-
ler Nora bibliotek. Se affisch på nästa sida.

VINTERSCEN ...ON ICE
Stadra Teater - vinterscen slår upp sina portar den 
14 och 15 mars klockan 19.30. Obs, ny tid!
 I år blir det ryskinspirerat – Eugen Onegin on 
Ice – den storslagna och romantiska berättelsen av 
Pusjkin blir vårt teateräventyr denna helg. Lasse 
Forss, Eva Haldert och Magnus Wetterholm med-
verkar. Platsen är ”gamla” scenen. Vi serverar bul-
jong i pausen. Ta på varma kläder. Kassan öppnar 
klockan 19. 
 Vinterscenen sker i samverkan med Stadra Tea-
ters vänner. 
 Biljetter: Teaterfoajén, 0587-31 13 05. Prod: Ideella kulturföreningen Cirkustältet & Stadra Teaters vänner 

Eugen Onegin 
...on Ice

14/3 och 15/3 kl 19.30

STADRA TEATER
VINTERSCEN

Berättarteater i två akter
baserad på Pusjkins versroman om Eugen Onegin

Medverkande:
Magnus Wetterholm, Eva Haldert, Lasse Forss

www. stadrasommarscen.se

Med stöd av Coop Konsum Nora, Grythytte Qwarns knäckebröd

Pris 200 kr. Ungd. 100 kr. Medlem i vänföreningen 150 kr. 
Varm buljong ingår i pausen. Ta på varma kläder!

Biljetter och info 
Teaterfoajén, Nora 0587-31 13 05

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


Onsdag 5 mars kl 18.30 Nora bibliotek

AGNETA PLEIJEL och MAGNUS WETTERHOLM

Agneta Pleijel och Magnus Wetterholm samtalar om den säregna, egensinniga 
och stolta Agneta Horn, Sveriges första kvinnliga författare. Agneta Pleijel skriver 
årets pjäs på Stadra teater Helt e�er mitt eget hufvud  – om Agneta Horn

Onsdag 19 mars kl 18.30 Nora bibliotek

MARIE-LOUISE DANIELSSON-THAM 

Marie-Louise Danielsson-�am lär oss mer mat och hygien på 1600-talet.  
Hur gjorde de? Vi minns Marie-Louise från teveprogrammet Rent hus

Onsdag 2 april kl 18.30 Nora bibliotek

DAG KRONLUND 

Dag Kronlund berättar om teater och utvecklingen av den under 1600-talet. 
Dag är �l.dr i teatervetenskap samt chef för arkiv och bibliotek

Kom och lyssna. Vi trä�ar tre föreläsare som stillar vår ny�kenhet om 
1600-talet.  Det �nns så mycket runt 1600-talet som eggar oss och får oss att 
fantisera och bli vetgiriga 
Arrangörer: Stadra Teater,  kulturavdelningen Nora kommun och ABF
Biljettpris: 50 kronor.  
Boka hos Teaterfoajén  0587-31 13 05 eller Nora bibliotek 0587-812 90

1600-talet?

Foto: Magnus Schiött

Foto: Leif Hansen

Foto: 

Målning: Agneta Horn av  
David Klöcker Ehr nstrahl 


