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Dockteater med äventyr,
troll och prinsessor
Baserad på en gammal folksaga spelar Evelyn Savert Liedström dockteatern ”Pojken, trollen och
äventyret” i Dockteaterhuset i Wadköping.
Elaka drottningar, bortrövade prinsessor och
troll utlovas i föreställningen som ges 7 april, 14
april och 19 maj.

Ungdomsgrupp gör
teater om stereotyper
Helgen 22–23 mars spelar ungdomsgruppen Basium en pjäs på Nya Teatern. Pjäsen handlar om
normer och stereotyper och hur mänskliga känslor kan göra att vi gör uppror mot våra tilldelade
roller.
Pjäsen heter ”De regler som inte finns,
men som alla följer” och medverkar gör Emma
Rikenberg, Julia Holm, Åsa Håkansson, Ida
Holmqvist, Patricia Fagerlund och Simon Mörn.
Bob Hansson på Caféscenen i Stadsbiblioteket i tisdags kväll.

Svartskägg spexar för
fullt på universitetet
I fredags hade årets upplaga av Örebrospexet
premiär och man fortsätter att spela ytterligare
två veckor.
”Svartskägg – Havets fasa eller En pirats bekännelser” heter årets uppsättning och platsen är
Universitetsaulan.

Turnerande komikergäng
uppträder på Conventum
Komikerkvartetten som går under namnet R.E.A,
vilket står för roligt, elakt, aktuellt, kommer till
Conventum Kongress på sin turné.
13 april är datumet för föreställningen.
I R.E.A-gänget ingår Anders Lundin, Sussie
Eriksson, Ola Forssmed och Anna Carlsson.
Hans Marklund står för regin.
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Bob Hansson föreläste i knökfullt bibliotekskafé
Bob Hanssons författarmöte i Stadsbiblioteket i Örebro i tisdags kväll lockade storpublik. Alla stolsrader fylldes till sista plats och folk fick lov att bära med sig stolar från biblioteket upp till Café Mummel
& Mums. Hansson gav publiken en hel del skratt men också lite huvudbry när han dels läste några
av sina dikter, dels bjöd på funderingar ur sitt liv. Vi fick lära oss att det aldrig är för sent att vända
om, höra teorin om hur att låta bli att diska helt rent är något av en antinazistisk handling och att Bob
Hansson har något emot Johan Glans.

Dubblerad barnteater
för döva och hörande

Edwalls Limpan på
Hjalmar Bergman-teatern

Riksteaterns Tyst Teater ger dubbelföreställningen ”Den magiska fjädern” och ”Apkungen”
på Nya China 18–20 april.
Det är två stycken kinesiska äventyrsberättelser som riktar sig till både döva och hörande
barn. I den ena föreställningen blandas teckenspråk och tal, medan den andra berättas ordlöst
genom bland annat rörelser och clowneri.
Skådespelarna är desamma i båda pjäserna –
Mette Marqvardsen, Juli af Klintberg, Johanna
Hovergren, Rebecca Drammeh, Ditte Gaarde
och Joakim Hagelin Adeby. För regi står Ramesh
Meyyappan respektive Debbie Z. Rennie.

Allan Edwalls berättelse om ”Limpan” ges i en
föreställning på Hjalmar Bergmanteatern den
14 april. I rollen som den försupne Sture Charles
”Limpan” Lindberg ses Johannes Brost.

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

Tipsa Örebro Tidning
Om du har tips på vad som händer i trakten
eller någon person som förtjänar uppmärksamhet så kan du kontakta Örebro Tidning på adress
info@orebrotidning.se.

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

