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Nyhetsbrev 2, mars 2015

Bergslagens vackraste spelplatsVårtider?!

STADRAMÅLARNA
Den 8 juli klockan 19 blir det premiär på somma-
rens stora produktion Stadramålarna av Johan Ber-
nander. En ny sommar på Stadra väntar med nya 
minnen, upplevelser, beröring och skratt. Vi vill 
skapa en hejdundrande teaterfantasteri på Stadra. 
 Tips! Det finns presentkort till Stadramålar-
na att beställa, ring Teaterfoajén.
 Biljetter:  från den 13 maj klockan 13 
 Premiär:  onsdagen 8 juli klockan 19
 Period: 8 juli – 16 augusti
 Dagar: onsdag-fredag klockan 19, 
 lördag klockan 17, söndag klockan 15.

VINTERSCEN ...ON ICE
Trots snöslask på marken blev det ändå den rät-
ta vinterscens-stämningen – en magnifik allé av 
marschaller, brinnande vedkasar, värmande paus-
buljong – allt under flaggan av …on Ice. 
 Manuskripten on Ice den 20 och 21 februari. Pu-
bliken fylldes av minnen, ord och anekdoter som 
steg upp ur teatermanuskripten. Vår ”dadaistiska” 
dikt om Bergslagens sjöar avslutade kvällen tillsam-
mans med Barbro Lindgrens diktning.

TEATERFOAJéN
Håller öppet, i stort sett varje dag och när lamporna 
lyser. Här finns biljetter till alla våra evenemang, te-
ater- och konstlitteratur, presenter och presentkort, 
tidningen Opera och Teatertidningen.
Så... välkommen in.
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TEATERNYHETER
Det är dags för årets andra teaterhälsning till alla 
vänner av Stadra Teater. På Teaterfoajén håller vi 
öppet för besökare när flitens lampa lyser.
Vårt nya teaterår har gläntat på dörren med en just 
genomförd Stadra teater vinterscen ...on Ice. 
Denna gång har Nyhetsbrevet tre sidor.

NYFIKEN PÅ...
Snart är det den 1:a april men vi luras inte. Jacques 
Werup kommer till Nora! 
 Under tre onsdagskvällar den 1, 15, 29 april 
klockan 18.30 väntar vår föreläsningsserie Nyfiken 
på... Platsen är Nora bibliotek/konsthallen. Serien 
är ett samarbete mellan Stadra Teater, kulturavdel-
ning Nora kommun och ABF.

• 1 april - Jacques Werup
Du har funnits här - poesi på liv och död. 
• 15 april - Ylva Eggehorn
Tango för en varghona – poesi ett språk som minns 
människan!
• 29 april - Bengt Berg
Värmland–Världen, tur&retur.
 Biljetter á 80 kronor förbokas hos Teaterfoajén 
0587-311305 eller Nora bibliotek 0587-812 90. 

READING AV STADRAMÅLARNA
Hela ensemblen från Stadra kommer till Teater-
foajén den 25 och 26 maj klockan 19 och läser delar 
ur sommarens pjäs.

STADRA TEATER
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Foto: Fredrik Ekblad Foto: Bengt af Geijerstam Foto: Staffan Jofjell
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H Ö S T S O N A T E N av Ingmar Bergman

I rollerna: Grynet Molvig
Paula Ternström

Vid pianot: Martin Edin
Regi: Rune Jakobsson

En mor och en dotter som 
inte vågat ses på sju år. 
Kärlek och svek.
Kanske oförmågan att 
älska sin dotter eller
sin mor. Den fantastiska 
möjligheten att få ta hand 
om varandra.Varifrån 
kommer musiken?
Vad kommer ur musiken?
Höstsonaten är musik.

Vi gör en tät bearbetad version av Ingmar Bergmans Höstsonaten 
med fokus på mor och dotter. Ett möte vibrerande av längtan, 
kärlek och kanske hat? Musik blir inramning och kittet med en 
klassisk pianist närvarande som en tredje aktör. Utgångspunkten 
är musik av Chopin. Det är höst. Ålderns höst. Är det för sent?
Det får inte vara för sent att försonas! En sonat för scenen.

Nora TeaterföreningEtt samarbete mellan: Nora kommun
Stadra Teater Nora bergslagsförsamling

Nora teaterbiograf
30 maj kl.19.00  •  31 maj kl.16.00  

Förköp: Sandbergs Bosättningsa�är 0587-100 71

Biljettpris: 250 kr. – med Scenpass 200 kr.
Ungdomar under 19 år 100 kr. 

S V E R I G E P R E M I Ä R
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Nora bibliotek 

Nyfiken på…  
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Jacques Werup 

Ylva Eggehorn 

Bengt Berg 

1 april kl. 18.30 

15 april kl. 18.30 

29 april kl. 18.30 

Värmland – Världen, tur & retur  

Tango för en varghona – poesi ett språk 
som minns människan! 

Du har funnits här – poesi på liv och död 

Biljettpris: 80 kr. Bokas via Teaterfoajén  
0587-31 13 05 eller biblioteket 0587-812 90 
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Stadra-föreläsningarna ges på 
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