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STADRA TEATER

Bergslagens vackraste spelplats

Påsktider!

SOMMARLÄNGTAN

Det är skimmer i molnen och glitter i sjön,
det är ljus över stränder och näs
Och omkring står den härliga skogen grön
Bakom ängarnas gungande gräs.
Och med sommar och skönhet och skogsvindsackord
står min hembygd och hälsar mig glad, ...
Visst känner ni igen början på Gustaf Frödings dikt
”Strövtåg i hembygden”. Nog för att dikten sedan
tar en sorgligare vändning, men denna inledning
ger oss en klang av sommar, skönhet och längtan.
Vi har i dagarna avslutat vår föreläsningsserie,
Nyfiken på 1600-talet? Under tre onsdagar i mars
och april har publiken fått möta Agneta Pleijel (med
sidekick av Magnus Wetterholm) som berättade om
gestalten Agneta Horn, om tiden och om impulser till sommarens pjäs. Därefter kom Marie-Louise
Danielsson-Tham och förmedlade om måltid och
hygien i ett svunnet tidevarv. Den 2 april avslutades
serien då Dag Kronlund från Dramaten berättade
om teatern och dess framväxt under detta sekel.

TEATERFOAJéN
Det har blivit en tradition att ha reading (gestaltad
läsning) av sommarens pjäs på Teaterfoajén. Årets
reading av Efter hennes eget hufuvud - i nådens år
anno 1629 blir den 13 och 15 maj klockan 19.30.
Boka biljett på Teaterfoajén, 0587-31 13 05.

BILJETTSLÄPP
Från den 14 maj klockan 14 går det att köpa biljetter till Stadra Teater - sommarscen på www.stadrateater.se eller på Teaterfoajén. Ring oss om du har
biljettfrågor.
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 spelar vi hela juli till och med den 17 augusti. Dessutom •28 juni, Rikard Wolff •19 augusti, ”ståuppföredrag” om katastrofer och lyx på Atlanten •23-24
augusti, trolleri med märkliga trolleriartister från
fyra nordiska länder. Med andra ord – fritt fram för
teaterfantasterier i Landet Stadra.

URSÄKTA RÖRAN – VI BYGGER OM
Stadra Teaters hemsida stadrasommarscen.se har
bytt namn och byggs nu om till stadrateater.se

BOKMÄSSA
Stadra Teater deltog under två dagar på Örebro
Bokmässa. Det blev många givande samtal med
nyfikna besökare.
Magnus Wetterholm hade under 25 minuter
ett samtal med Dixie Eriksson i ”samtalsrummet”. Ett samtal som kretsade kring Stadra Teater i allmänhet och Agneta Pleijel i synnerhet
inför sommarens pjäs. Magnus gav en bred och
utförlig beskrivning av Agneta Horn, Lars Wivallius och deras samtid.
Under bokmässans två dagar delade vi ut flera
hundra informationsblad till nyfikna besökare.
Vi sålde en mängd teaterlitteratur från ”Örebro
läns enda teaterbokhandel” – Teaterfoajén.
Bland alla samtal så minns vi vårt spontansamtal med kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Bokmässan skapade även en ökad kontakt med Sveriges television/Tvärsnytt, Nerikes
Allehanda och Sveriges radio/Örebro.
VINTERSCEN ...ON ICE
Stadra Teater - vinterscen ägde rum den 14 och 15
mars. I år blev Eugen Onegin on Ice – den storslagna och romantiska berättelsen av Pusjkin vårt
teateräventyr. Lasse Forss, Eva Haldert och Magnus
Wetterholm medverkade på scenen.
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