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Nyhetsbrev 4, maj 2015

Bergslagens vackraste spelplats
Maj är välkommen!

BILJETTSLÄPP 13 maj klockan 13
Stadramålarna av Johan Bernander.
Premiär den 8 juli klockan 19! 
 ”Det var sommaren 1928. Mamma levde fortfa-
rande och mina drömmar. Mina drömmar om det 
stora fria konstnärskollektivet. Vilken underbar il-
lusion! Vi skulle måla tillsammans. Kritisera varan-
dra, lära av varandra. Äta och dricka tillsammans.
 Ingen hade längre råd att dra till Paris. Ljuset 
vid Medelhavet kändes förbrukat – sepiafärgat, och 
Öland hade vi ännu inte upptäckt.
 Jag bjöd in alla hit, till ljuset vid Greckens södra 
strand, och alla kom. Vi som skulle bli – 
Stadramålarna.” /Johan Bernander.

 Biljettsläpp 13 maj klockan 13 
 Premiär: onsdag 8 juli klockan 19
 Period: 8 juli – 16 augusti
 Dagar: onsdag-fredag klockan 19, 
   lördag klockan 17, söndag klockan 15.

TEATERNYHETER
Så har den då till slut kommit. Våren. Och 
hela mitt hjärta fröjdas. Träden, blommorna, 
fåglarna, fjärilarna. Ja, allt det som handlar 
om livets återkomst finns nu mitt framför 
mina ögon. Kaskader av liv. Ja, det nästan ko-
kar över i grytan! Jag lovar er, vid denna tid är 
det en njutning av att vara vid Stadra där det 
prunkar, pulserar och sjuder av just liv.

Så självklart måste jag nu fråga om du möjli-
gen har fått lite ”Stadrahunger” inför somma-
ren? (Vilket jag ju tror!) Vi kan stilla denna din 
hunger. Om knappa tio dagar så släpper vi alla 
biljetter till årets säsong. 
 Det är som vanligt med ett bultande och pul-
serande hjärta och med en önskan att få bjuda 
in till vårt teaterkalas. Vi dukar upp detta bord 
och vi vill skänka er lycka, sinnlighet, upplevel-
ser, teaterkonst, glädje och förvåning. 
 Ja, helt enkelt bjuda er på nya äventyr. Kasta 
dig över datorn, låt oss bli nedringda, eller kom 
förbi Teaterfoajén i Nora.  
 Vi hoppas och tror att våra deviser Bergslagens 
vackraste spelplats och En trädgård för själen ska 
få bli en del av helhetsupplevelsen av Stadra Te-
ater och vår sommarscen. 
 Välkomna till Landet Stadra.

MAGNUS WETTERHOLM

READING AV STADRAMÅLARNA
Årets reading av sommarens pjäs äger rum den 25 
och 26 maj klockan 19 på Teaterfoajén, Nora. 
 Hela ensemblen från Stadra Teater presenterar 
delar av sommarens pjäs, Stadramålarna. 
Boka biljett på Teaterfoajén á 75 kronor, ingår kaffe.
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1 (2)

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

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


STADRA TEATER Nyhetsbrev 4, maj 2015

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

2 (2)

NYHET - BUSS TILL STADRA TEATER
Res till Stadra Teater med Norling buss från Fredsgatan 
2-4 i Örebro, eller från Nora torg till Stadra Teater. 
 Bussen anländer till teatern i god tid innan föreställ-
ningen Stadramålarna. 
 Boka bussbiljett? Ring Teaterfoajén 0587-31 13 05.

NYFIKEN PÅ...
Det blev många som var nyfikna på poeterna Jac-
ques Werup, Ylva Eggehorn och Bengt Berg. 
 De bjöd på ord och tankar under var sin ons-
dagskväll i april. Tre kvällar som blev extra varma, 
minnesfulla och glada för oss som lyssnade.
 Månntro vad vi ska bli nyfikna på nästa år?

FACEBOOK
Vi blir glada när ni går in och kommenterar på 
vår gruppsida på facebook. 
 Vi kommer att utlysa en tävling i gruppen. 
Skriv en rad om ”mitt Stadraminne”. Det mest 
poetiska svaret resulterar i en fribiljett till vår 
uppsättning Stadramålarna – en scenisk tavla.

TEATERFOAJéN
Håller öppet, i stort sett varje dag. Ni hittar oss på 
Storgatan i Nora, i backen ner mot sjön. 
 Vi säljer biljetter till alla våra evenemang, tea-
ter- och konstlitteratur, presenter och presentkort, 
Tidskriften Opera och Teatertidningen.
 Så... välkommen in.

TILL SIST...
...tipsar vi om kommande föreställning i Nora

GRYNET MOLVIG

PAULA TERNSTRÖM

MARTIN EDIN

HÖSTSONATEN
av Ingmar Bergman

REGI RUNE JAKOBSSON

PRODUKTION: PAULA TERNSTRÖM - TACK TILL STIFTELSEN BERGMANGÅRDARNA FO
TO
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Nora teaterbiograf • 30 maj 19.00 • 31 maj 16.00
Biljettpris: 250 kr. – med Scenpass 200 kr.  Ungdomar under 19 år 100 kr. Förköp: Sandbergs Bosättningsaffär 0587-100 71

Ett samarbete mellan: Nora Teaterförening, Nora kommun, Stadra Teater och Nora bergslagsförsamling

  SÖNDAG 16/8
Avresa
Från Örebro, Fredsgatan 2-4  13:30
från Nora torg, fontänen   14:00
Till  Stadra    14:30

 Föreställningen börjar  15:00

Återresa 
Från Stadra Teater    17:30
via  Nora torg, fontänen   
Till   Örebro    18:30

ONSDAGAR
  15/7, 22/7, 29/7, 5/8, 12/8
Avresa
Från Örebro, Fredsgatan 2-4   17:30
från  Nora torg, fontänen  18:00
Till  Stadra    18:30
 Föreställningen börjar   19:00

Återresa 
Från Stadra Teater    21:30
via  Nora torg, fontänen
Till  Örebro    22:30

Obligatorisk bokning 
av bussbiljett! 
Ring Teaterfoajén 0587-31 13 05.
Pris
Örebro–Stadra   175 kr tur&retur
Nora–Stadra      85 kr tur&retur

Teaterbiljett 
via Teaterfoajén 0587-31 13 05 eller 
via www.stadrateater.se/biljetter Nora teaterbiograf • 30 maj kl 19 • 31 maj kl 16

Pris: 250 kr. Scenpass 200 kr. Ungd. u 19 år 100 kr. 
Förköp hos Sandbergs Bosättningsaffär 0587-100 71

Samarbete mellan: Nora Teaterförening, Nora kommun, 
Stadra Teater och Nora Bergslagsförsamling
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