Välkommen till STADRA TEATER
Sommaren 2016
Sånger från landet Stadra

Foto: Joacim Nilsson

2-4 juni, 15-16 juni och 18 juni
torsdag o fredag kl 19.00
lördag kl 17.00
En liten musikteaterföreställning
Detta är den märkliga berättelsen om en
teaterdirektör, hur han önskade att Alice
skulle dyka upp och vad som hände en kväll
i hans loge på teatern. Det är en musikalisk resa med sånger från många av Stadras
produktioner. Och vi lovar - slutet överraskar så att du hoppar högt av förtjusning!
En turnéproduktion som landar på Lilla scen
med Magnus Wetterholm i sitt esse!
Texter: från Stadras föreställningar och
Rune Jakobsson
Regiöga: Rune Jakobsson
Musik: Anders Ortman
Medverkande:
Magnus Wetterholm samt kalven Birger

Bild: Ted Ström

8 juli-14 augusti
onsdagar kl 19.00
lördag kl 17.00 och söndag kl 15.00
spelas också 4-5 aug kl 19.00
En berättelse om en familj
under fyra sekler

Apelsinträdet utspelar sig under fyra decennier och kan kallas för en berättelse mellan
två regnväder.
En innerlig historia om Axel och Karin, deras familj och vänner. Allt börjar i en cykelverkstad 1936. Alla önskade sig en framtid,
ett levande och verkligt liv. Om de lyckades?
Följ med på en resa genom Sverige från då
till idag.
Av: Henning Mankell
Regi: Johan Bernander
Scenografi: Märta Fallenius
Scenografiassistent: Anna Westman
Musik: Anders Ortman
Kostym: Mari Gasslander
Mask: Märta Gasslander
Medverkande:
Anna Söderling, Rune Jakobsson, Magnus
Wetterholm, Emil Brulin, Maja Lundberg,
Amber Klaassen, Eva Haldert
Förlag: Colombine Teaterförlag

Bild: Ted Ström

15 juli-29 juli
11-12 augusti
torsdagar och fredagar kl 19.00
Ett upptåg med en och annan
schlager på lager

Vi bjuder på oväntade möten, toner som får
det att spritta i kroppen och ord som gör dig
berusad. Vi har intervjuat barn och unga från
hela länet och de har berättat vad äkta glädje
gör med oss. Skådespelare från Apelsinträdet
sjunger svenska schlagers från 30-talet och
framåt och Stadrabarnen berättar. Det blir en
historia dirigerad av Tant Ellen.
Av: Stefan Jansson
Regi: Johan Bernander
Scenografi: Märta Fallenius
Musik: Anders Ortman
Kostym: Mari Gasslander
Mask: Märta Gasslander
Medverkande
Eva Halldert och ”Kandidaterna” Anton
Hellberg, Filippa Persson, Lovisa Carlsson,
Martin Gustavsson, Molly Voutari, Neryse
Klaassen, Nicolina Persson, Sara Sandberg
Pianist: Martin Edin
Sångare: Anna Söderling, Rune Jakobsson,
Magnus Wetterholm, Emil Brulin. Maja
Lundberg, Carina Andersson, Anna Lena
Schöllin

Kära publik!

Välkommen på kalas! Vi vill invitera Dig till en ny säsong på Stadra – Bergslagens vackraste spelplats - där vi förbereder en innehållsrik nittonde säsong. Som seden är i Bergslagen,
med gästfrihet som mål, så hoppas vi få bjuda Dig på fest och att Du vill sitta ner vid vårt
dignande bord. Så låt Dig smaka! När man bjuder på kalas för vänner så önskar man ju att
de ska må gott. Och inte för inte befinner vi oss i måltidsriket Bergslagen.
Överskriften på vår meny är en önskan om att skänka hopp och framtidstro. Vår värld är
orolig och många tecken är svåra att tyda. Det vi innerligt hoppas är att få beröra, att locka
till skratt och ge värme, att vi till er alla ska lyckas ge av våra hjärtan med både glädje och
kraft. Vi tror att konsten och att teater i alla dess former är som de vackraste bloss som kan
få en himmel att lysa upp, och kan få stjärnor att glittra och glimra i vårt inre.
Många olika rätter vankas vid Stadra - vår trädgård för själen – med ett sommarnattens
leende hälsar vi dig varmt välkommen till 2016 års uppdukade sommarbord.

Magnus Wetterholm, teaterdirektör

Claes-Göran
Wetterholm
17 augusti kl 19.00

”Vi foro ju åt väster...”

Stefan Jansson
”Bergslagens
Karl Gerhard”
18 augusti kl 19.00

I sura strömmingars
sällskap
Musiker: Ola Jansson och
Johan Renman

”En berättelse om emigration, migration, om resande och ett
sökande efter ett bättre liv - kanske inte alltför olikt vad som
händer idag...?”
Claes-Göran Wetterholm är fartygshistoriker och författare
som har hela världen som sitt arbetsfält. Nu står han åter på
Stadras scen.

En föreställning med verbala krumsprång, musikaliska
klacksparkar och kanske en doft av klarsynt allvar som får sin
premiär på själva surströmmingsdagen.
Medverkar gör tre herrar som har glimten i ögat. Det blir en
föreställning med busighet i såväl textrad som i musik.

Rikard Wolff
Söndag 21 augusti kl
15.00 & 17.30

Chanson d’amour

Lördag 20 augusti kl 15.00 & 19.00

Nordisk Magi
Malin Nilsson med vänner! Anders Lilleöra (Danmark) och
Robert Jägerhorn (Finland). Måtte Stadra stå kvar när dessa
artister bjuder på magi så att du häpnar!

Detta är ett unikt tillfälle att få uppleva Rikard Wolff som får
avsluta vår säsong med att sjunga av hela sitt hjärta.

Biljetter

www.nortic.se, Turistbyrån i Nora 0587-811 20 och Hällefors turistbyrå 0591120 01, Teaterfoajén i Nora 0587-31 13 05

Information & biljetter
www.stadrateater.se eller info@stadrateater.se om bl a rabatter, bussar, boende

Stadra Teatercafé

Öppet 1 timme före föreställningen samt i pausen. Pausfika kan förbokas på
plats.

Skulpturparken
Här kan du ta en promenad och njuta av naturen och titta på skulpurer.

Teaterbuss

går från Örebro kl 17.30 och Nora kl 18.05 onsdagar 13, 20, 27 juli, 3, 10 aug
samt fredag 22 juli. Biljetter bokas via Teaterfoajén 0587-31 13 05.

Hitta hit

Följ Kultur- och Måltidsväg, länsväg 244
- 21 km norr om Nora, 21 km söder om Grythyttan till Stadra Teater, Bergslagens vackraste spelplats.

OBS! Vi spelar inomhus!

Svante Bergströms
Huvudsponsor företag

HELGE AX:SON JOHNSONS
STIFTELSE

Claes-Göran Wetterholm

Lena Källström

Med reservation för ändringar

Varmt välkommen!

Teaterstiftelse

