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örebro tidning 7 mars 2013
Adam von Friesendorff har deltagit på de
tidigare ”Stand up for Örebro”-kvällarna,
till höger på Nya China den 23 februari.
Kanske ställer han upp igen den 17 maj
när nästa rookie-stand up arrangeras.

Bild: Urban Århammar

Hamlet på Örebro teater Nybörjar-ståupp
I vår sätts klassikern ”Hamlet” upp av länsteatern. Den har premiär den 23 mars och är regis- på Nya China igen
serad av Dritëro Kasapi som är känd för örebroarna från den prisbelönade pjäsen ”Enron” från
2010.
Denna gång utforskar och återger Kasapi
Shakespeares komplexa karaktärer i den tidlösa
berättelsen ”Hamlet”. Generationskonflikter,
hämnd eller försoning, rätt eller fel, gott eller ont,
dessa är några frågor pjäsen ställer.

Finissage med Wätte
Denna vecka är sista veckan för årets ”Se människan”-utställning i Nikolaikyrkan, Ruben Wättes
”Det offentliga rummet” med bilder hämtade
från hans bok ”Visit Norrtuna”.
Det firas med en så kallad finissage på söndag
den 10 mars i kyrkan där Wätte själv samtalar
med en gäst.

Balettakademiker på g
Som vanligt gör avgångsklassen på Balettakademien i Stockholm en turné i landet med sin
examensföreställning. Även i år kommer den till
Örebro.
Den 3 maj gästar avgångsklassen Örebro konserthus för att visa upp föreställningen ”... and so
we fly”, vilket också är premiär för de i stort sett
färdigutbildade dansarnas turné.

Brunk Holmqvist i Kumla

Den 19 mars gästar Karin Brunk Holmqvist
Kumla bibliotek för ett författarmöte. Hon är
en av landets mer lästa författare med en rad
romaner där huvudpersonerna alla kommit upp
en bit i åren.
Brunk Holmqvist romandebuterade med
”Potensgivarna” 1997 och hennes senaste bok
”Surt sa räven om rabarberna” kom ut i fjol.

Tipsa Örebro Tidning
Om du har tips på vad som händer i trakten så
kan du kontakta Örebro Tidning på adressen
info@orebrotidning.se.

Senast Augin Damar fixade en
ståupp-kväll för nybörjare så var
Nya China utsålt. Kanske blir det
så igen då nästa ”Stand up for
Örebro”-afton arrangeras. Möjligen kommer ett och annat Norgeskämt att dras, då datumet för
detta är 17 maj.
Idén är densamma som tidigare.
Nybörjare inom stand up comedy
får fem minuter på sig att testa sina
vingar på Nya Chinas scen, och sedan avslutas kvällen av en etablerad komiker. Vem den gästen blir
i maj är ännu inte klart.

Mirzajanzadehs collage
hos Konstfrämjandet

Johanna Rosenquist
om konst och hemslöjd

Under perioden 9–31 mars kommer Sara Mirzajanzadeh att ha utställningen ”Cats and kisses”
hos Konstfrämjandet Bergslagen i Wadköping.
Utställningen består av collage och fotografier
med exempelvis just katter och pussar som tema.
Sara Mirzajanzadeh har bland annat utbildat sig
vid Örebro konstskola.

På söndag den 10 mars har den som vill veta
mer om hur konsten och hemslöjdsrörelsen har
samverkat i Sverige, dels på 1920-talet och dels
i nutid, chansen.
Johanna Rosenquist, som doktorerat på just
konstnärers roller inom hemslöjden kommer
nämligen till Örebro och föreläser då. Hon jobbar
som universitetslektor i konst- och bildvetenskap
samt design vid Linnéuniversitetet i Småland.
Platsen för föreläsningen är Konstfrämjandet
Bergslagen i Wadköping.

Vita kränkta män-Kawa
föreläser i Kulturhuset
Kawa Zolfagary, grundare av den nu nedlagda
Facebook-sidan ”Vita kränkta män”, kommer
till Kulturhuset den 13 mars för en föreläsning
i ABF:s regi. Zolfagary har samlat material från
sidan till en bok med samma namn, och ger kanske svar på frågan om nedläggningen av sidan
bara var ett smart marknadsföringstrick vid besöket i Örebro.

Dick Harrison gästar
Kävesta folkhögskola
Historikern Dick Harrison, nyligen medlem i
det vinnande laget under mästarsäsongen av tvprogrammet ”På spåret”, gästar Kävesta folkhögskola för en föreläsning som ingår i serien ”Mötesplats Kävesta” den 24 april.

Östra Vintergatan 104
Öppet mån–fre 10–17
EVAs Återbruk – välfylld second hand-butik
EVAs Skaparverkstad – handgjorda presenter och prylar
E.V.A. Media – hjälp med information och marknadsföring
EVA Service – städ, fönsterputs, om du inte kan ta dig till
tippen så hämtar vi sakerna du vill bli av med
Telefon: 0700 – 92 02 52
www.evakooperativet.se info@evakooperativet.se

Pjäs om bedömningshysteri på Nya Teatern
Under Systerskapsfestivalen nu i helgen ger en
av ungdomsgrupperna på Nya Teatern den
nyskrivna pjäsen ”–Kolla! Det där är en typisk
1:a – Nä! Men herre gud! Det där är helt klart en
4:a!”.
Temat är hur vi har en tendens att bedöma
varandra i siffror utifrån utseende, klädstil och
andra kriterier. Medverkar i pjäsen gör David
Bengtsson, Matilda Blomberg, Alva Edlund,
Sofie Dahlén, Lisa Karlsson, Evelina Holster
och Felicia Karlsson. För regin står Lotta Thörnquist.
Pjäsen spelas fredag till söndag och även nästa
helg.

gilla örebro tidning på facebook
så får du en

rabattcheck på 50 kr
vid ett köptillfälle för minst 100 kr
att använda i EVA-Kooperativets

second hand-butik

EVAs Återbruk på Östra Vintergatan 104
www.facebook.com/pages/Örebro-Tidning/354988587847765

