Waar is Sappho mee bezig?
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Wie doet er mee?

Nieuw stuk: Schier eiland

Sappho organiseert het komende seizoen weer
een improvisatiecursus. Deze wordt in januari
2018 gegeven door Bas de Bruijn. Bas is van
vele markten thuis, met name op het gebied van
acteren en vormgeving. Hij speelde na zijn
studie Theaterwetenschappen onder meer bij
Theater te Water, Tryater, De Klucht,
theaterfeuilleton Mussengang en De Steeg.
De precieze data en tijden worden nog nader
bekendgemaakt. Iedereen die interesse heeft,
kan zich alvast aanmelden bij Betty Wieringa
via 06-46251715.
Een oproep voor deze improvisatiecursus zal
ook verschijnen in de Eemsbode, op Lopsternijs
en diverse andere media.

Regisseur Jaap de Graaf heeft speciaal voor
Sappho een compleet nieuwe eenakter
geschreven. Het stuk, Schier eiland, gaat in
première tijdens het jubileumfestival van het
KPGRV op 25 november 2017.
Eerder was er sprake van dat Jaap voor ons De
strikvraag zou regisseren, maar al tijdens de
eerste bijeenkomst in juni werd duidelijk, dat dit
stuk eigenlijk niet aan onze wensen voldeed.
Jaap is in de zomermaanden in de pen
geklommen en heeft de spelersgroep begin
september verrast met een licht absurdistische
eenakter waarin de spelers zowel zichzelf als het
publiek voor het blok zetten: wanneer is vol ook
echt vol?
In Schier eiland spelen Ellen Koster, Willy de
Leeuw, Ben van der Veen, Marjon Zwaga en Els
Zwerver.
De spelersgroep is ook druk bezig met het
promoten van het stuk. Zoals het nu lijkt, zal
Schier eiland op verschillende scholen en
opleidingen in de provincie gespeeld gaan
worden.
Neem contact op met het bestuur van Sappho en
krijg een digitale flyer om zelf te verspreiden aan
geïnteresseerden!

www.SapphoLoppersum.nl
Jaap Meedema is bezig met het maken van een
vernieuwe website voor Sappho.
Waarom?
“De kennis om de oude site te onderhouden
ontbreekt binnen Sappho. De oude site is in
complexe taal geschreven.”
Wat zijn de belangrijkste veranderingen?
“Met enige kennis is de nieuwe site wel te
beheren. Je hoeft geen ict-achtergrond meer te
hebben.
Hoe lang ben je ermee bezig geweest?
“Een aantal uurtjes, ik heb het niet zo
bijgehouden. Ik ben nog bezig met de laatste
hand.”
Is er nog iets wat je over de nieuwe site wilt
zeggen?
“Hij komt er flitsend uit te zien…. Mogelijk zelfs
met een uitbreiding waardoor mensen kaarten
voor voorstellingen online kunnen bestellen en
betalen.”

Oude kleding en kostuums
gezocht
Hebt u nog oude kleding op zolder liggen? Van
die mooie kostuums en stukken waar u eigenlijk
niets mee doet, maar die u niet weg kunt doen
omdat ze nog mooi zijn, omdat ze antiek zijn,
omdat ze ooit nog van pas kunnen komen, omdat
opa ze nog gedragen heeft, of omdat u nu
eenmaal altijd alles bewaart?
Sappho zal goed voor uw donatie of bruikleen
zorgen! We zijn vooral op zoek naar kostuums en
kledingstukken die bij (oude) beroepen horen.

Jubileum KPGRV – 25 november
Tijdens de jubileumavond van het KPGRV
brengen rederijkerskamers uit de hele provincie
stukken en eenakters ten tonele in Bedum.
Sappho staat met Schier eiland geprogrammeerd
tussen 20.55 en 21.25 uur. Komt allen! Kaarten
voor het volledige programma zijn te reserveren
via de website van het Koninklijk Provinciaal
Groninger Rederijkers Verbond:
http://www.kpgrv.nl/

