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SÄSONGSAVSLUTNING PÅ STADRA TEATER - SOMMARSCEN
Under augustilyktans sken bjuder Stadra Teater in publik till den 17:e säsongens sista
föreställningskvällar. Vi vill värma er och bjuder in till våra avslutande fantasterier på
Bergslagens vackraste spelplats – en resa med atlantångare och magiska trollerikonstnärer.

Atlantångare
Tisdagskvällen går i vattnets tecken. Då kommer fartygshistoriker och Titanickännaren Claes-Göran
Wetterholm att – på sitt magiska sätt – berätta om atlantångarnas förlorade värld, en tid som !ytt.
  Claes-Göran låter oss följa med ombord och tillsammans gör vi en resa fylld med bilder, en
journal"lm från 1925 om ångaren Olympic, en utställning, historia och en gnutta nostalgi. Helt enkelt
en resa som blir ”A night to remember” (som Titanic-"lmen från 1958 hette). Tisdagen den 19 augusti
klockan 19.

Simsalabim
För åttonde året har vi bjudit in trolleriartister från när och ärran till Stadra. Tillsammans kommer de
att skapa en alldeles unik föreställning som för publik i alla åldrar. Det är endast här, och endast då,
som just den här showen ges... Lördagen den 23 augusti klockan 19 och söndagen den 24 augusti
klockan 15.

På scenen möter vi
Kapten Andersen
Från Aarhus i Danmark kommer magivärldens enfant terrible; Kapten Andersen. Med en nytrimmad
mustasch och dragning åt bisarra magikonster !yter Kapten Andersen via konsten att vara rent löjlig,
till total dekadens och bjuder på magi med hjärtat på det rätta stället och inget tjafs. Kim Andersen
orsten Andreasen
En av de tio sakerna du bör uppleva innan du dör! Med norskt pass i "ckan, ett hus i Stockholm och
hela världens som arbetsfält sprider orsten sin personliga kombi-nation av magi, komik och
publikkontakt, genom kontinenterna och publikens hjärtan. orsten Andreasen
Shane Cobalt
Simsalabims långväga gäst! Hela vägen från Toronto i Kanada till Stadra. Vi presen-terar en gentleman
med spektakulära trollerikonster i skjortärmen. Möt en artist som spenderat hela sitt liv med en kortlek
i handen och bjuder på mer än hundra år gamla trollerinummer inom rimliga gränser för vad som är
omöjlig. Shane Cobalt
Malin Nilsson
Landet Stadras självutnämnde hovnarr! Med hatt storlek 58, inspiration från 1920-talets varietéer och
en passion för att skapa magishow, speciellt för teaterscenen har Malin varit ett stående inslag på
Simsalabim sedan starten för åtta år sedan. Tidigare har Malin uppträtt på Drottningholms Slottsteater
och Skillinge Teater. Malin Nilsson
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Vi spelar Efter mitt eget huvud – en 1600-talsfresk om Agneta Horn till och med den 17:e augusti.
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