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Skapade skulpturer
av militärutrustning
I somras samlades 15 konstnärer från hela världen i Arboga för att skapa fredsskulpturer av
skrotad militär utrustning i projektet ”Peace
Monuments of War Material”. De färdiga verken
ska tillsammans utgöra en skulpturpark i Arboga.
Richard Brixel är initiativtagare till projektet och tillsammans med projektledaren Håkan
Sterner kommer han att berätta om processen
vid en föreläsning i ABF:s serie ”Tankarnas trädgård” i Hjalmar Bergmansalen i stadsbiblioteket
nu på torsdag den 14 mars.

Berättarkväll med allsång
på Teater Martin Mutter
Den 23 ordnas en allsångs- och berättarkväll på
Teater Martin Mutter. Underrubriken ”Hamlet
vet man ju hur den slutar...” antyder att vi kan
få höra klassiska berättelser i något annorlunda
versioner.
Desutom blir det allsång till ”välkända
sånger som aldrig sjungits förr” och improvisationsteaterkryss under kvällen. Medverkar gör
skådespelarna Jonas Hedlund och Niklas Larsson och musikerna Johan Alkenäs och Johan
Renman.

Musikal med tilltugg på
Örebro kulturskola
Örebro kulturskolas musikallinje bjuder på föreställningen ”Musical à la carte” i skolans pelarsal
kommande helg.
Förutom musikalnummer bjuds det på viss
förtäring. Totalt ges fem föreställningar från fredag den 15 mars till söndag den 17 mars.

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.

Sean Banan vid ett uppträdande i Katrineholm den 4 juli 2012.
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Sean Banan till Conventum på barnvänlig tid
Sean Banan slutade sexa i Melodifestivalens final i Friends Arena i går kväll, och får följaktligen inte
representera Sverige vid den stora finalen i Malmö med sitt bidrag ”Copacabanana”. Istället ger han
sig ut på en turné som når Örebro och Conventum Kongress lördagen den 18 maj.
Att Sean Banan i först hand vänder sig till en ung publik bekräftas av att showen börjar redan på
eftermiddagen.

Show fram till schlager- Khemiri-pjäs spelas på
finalen på Vattentornet Hjalmar Bergman-teatern
Södra Vattentornets showande serveringspersonal ger den som har melodifestivalabstinens ett
botemedel. Från och med den 16 mars och fram
till den stora finalen i Malmö bjuder man på
schlagershow varje lördag.

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

Jonas Hassen Khemiris pjäs ”Jag ringer mina
bröder” är ute på turné och spelas på Hjalmar
Bergman-teatern den 22 mars. Uppsättningen
är ett samarbete mellan Malmö Stadsteater och
Riksteatern och regisseras av Farnaz Arbabi.

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

