uppdaterad 2017-07-18

Interaktiva mordpjäser andra halvåret 2017
30/9, 6/10, 7/10, 13/10, 14/10, 20/10, 21/10, 27/10, 28/10, 3/11, 4/11, 10/11, 11/11, 17/11, 18/11

Vem avslöjar mördaren? Under en trerätters middag ska ledtrådar vävas samman för att ni skall kunna avslöja vem mör-

daren är. En helkväll från 19.00 till cirka 23.00 på fredagar och från 18.00 till cirka 22.00 på lördagar. Vänligen kom en halvtimme eller tjugo minuter innan start för bordsplacering och dryckesbeställning. Sittning sker i sällskap vid stora bord.
Sherlock Holmes - åter till Baskerville (6/10, 14/10, 20/10, 10/11): Litterära föreningen har möte på Sundbyholms Slott. Detta
är upptakten till ett klurigt men ändå fars-artat mordmysterium**.
Testamentet (30/9, 27/10, 3/11): Som gäster är ni inbjudna till att bevittna uppläsningen av ett testamente men det är bara
början på en helkväll i denna fars-artade komedi**.
Begravningen (13/10, 28/10, 4/11, 17/11): Premiär för ett helt nytt fars-artat mordmysterium som aldrig tidigare spelats på
Sundbyholm.
**Sherlock Holmes, Testamentet och Begravningen leds av två professionella skådespelare som lättsamt interagerar med
gästerna genom både manusskrivna och improviserade scener. De gäster som inte önskar agera personligen får givetvis
koppla av och njuta av maten och skådespelet. Dessa pjäser är skrivna och regisserade av Pontus Olgrim från InterAct.
Schlagerfesten (7/10, 21/10, 11/11, 18/11):
Premiär av en helt ny farsartad komedi som aldrig tidigare spelats på Sundbyholm. Spelas av fyra skådespelare som gör
fem karaktärer. Som gäst deltar du minimalt i själva skådespelet, även om publiken är aktiv på andra sätt. Du kommer att
försöka samla ledtrådar för gissa vem som är mördaren. Skriven och regisserad av Pontus Olgrim från InterAct.
Lördagspaket med mord:
Ingår slottets stora afternoon tea kl 15 (uppge vid bokningen om ni hellre vill ha ert afternoon tea kl 12.30 - incheckningen till
hotellrummen är dock först kl 15), trerätters middag med mordskådespel kl 18, logi och frukostbuﬀé kl 8-11 följande morgon.
i mindre dubbelrum 2.065 kr/person,
i standard-dubbelrum 2.265 kr/person,
i juniorsvit 2.465 kr/person,
i svit 2.795 kr/person.

Fredagspaket med mord:
Ingår trerätters middag med mordskådespel kl 19, logi och frukostbuﬀé kl 8-11.
i mindre dubbelrum 1.765 kr/person,
i standard-dubbelrum 1.965 kr/person,
i juniorsvit 2.165 kr/person,
i svit 2.495 kr/person.
Läs vidare om logipaketen:
www.sundbyholms-slott.se/mordweekend
Pris för endast trerätters middag med skådespel:
975 kr/person
www.sundbyholms-slott.se/teatermeny
www.sundbyholms-slott.se
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