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Nu slår vi snart upp portarna för vår 17:e säsong på Stadra Teater i Bergslagen. Vi
presenterar ett rikt utbud av teater, musik och konst i kombination med den unika
miljön vid Stadra gård. Med rätta anses vi vara Bergslagens vackraste spelplats. 

Rikard Wolf 
Denne välkände artist ger i sommar tre unika konserter i Sverige.  Stadra teater blir en av
hans landningsställen. Vi är mycket glada att Rikard ännu en gång kommer tillbaka till
oss och att han öppnar årets säsong lördagen den 28 juni (klockan 18 och 20.30). På
scenen har han med sig musikerna Fredrik Hermansson och Gunnar Nordén. 

Urpremiär 
Agneta Pleijel har återigen skrivit direkt för oss. Efter framgången med hennes pjäs om
Hjalmar Gullberg, Hör musiken – söker efter orden (2012), har Pleijel denna gång närmat
sig 1600-talet och gestaltat Sveriges första moderna kvinnliga författare, Agneta Horn.
Den 3 juli klockan 19 har vi urpremiär på Efter mitt eget huvud – en 1600-talsfresk om
Agneta Horn. Uppsättningen ges till och med den 17 augusti.

Att närma oss 1600-talet är en stor och uppfriskande utmaning. Förutom Agneta Horn
fnns fera klassiska gestalter med i pjäsen: Drottning Kristina, Axel Oxenstierna, René
Descartes och Lars Wivallius. 

Agneta Horns självbiograf Leverne, i en nyutgåva med titeln Hjärtesorger och
vedervärdigheter, hjälper oss att föras tillbaka 400 år i tiden. Språk och situationer ger en
unik bild av Sveriges stormaktstid. Pleijel har länge fascinerats av denna arga, känsliga och
självständiga ficka som vågade trotsa konventioner och högadlig familj. Vi kan, med ett
blinkande öga till samtiden säga att detta är en pjäs för af, FI och von. 

Medverkande
För regin står Johan Bernander. Han gör nu sin sjätte produktion på Stadra. Hos oss har
Bernander tidigare regisserat pjäser där bland andra Hjalmar Söderberg, Gertrud Stein
och Hjalmar Gullberg fått liv på våra tiljor. För scenograf och kostym står Märta
Fallenius och för musiken Anders Ortman. 

Medverkande skådespelare: Gunilla Orvelius, Kajsa Linderholm, Bodil Carr Granlid,
Eva Haldert, Rune Jakobsson och Magnus Wetterholm. Därtill barn och ungdomar från
Stadra Scenskola. Uppsättningen ges fram till och med den 17 augusti.

Utställningar
Vi kommer att ställa ut teaterfotografer av Beata Bergström från uppsättningar på
Dramaten. Denna unika fotograf har varit verksam från 1950-talet fram till 1990-talet.
Under decennier har hon, genom sin kameralins fångat ögonblick hos skådespelare mitt i
en aktion. Genom välvilligt bistånd av Beata Bergström och Lars Rudofsson har vi fått
möjligheten att visa teaterfotograferna. 

Vi presenterar en skulpturutställning med verk av skulptrisen Olivera Savic Popovic,
verksam i Nynäshamn.  Hennes konst speglar motsättningar som ljust och mörkt, makro
och mikro, tyngd och lätthet. Hon har sedan 1974 deltagit i ett 100-tal utställningar och
fått fera stipendier både i Nynäshamn och i Europa. 

Dessutom har vi vår fasta skulpturpark, vår kulturkiosk och teaterkafé. 
/Magnus Wetterholm konstnärlig ledare Stadra Teater 
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