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Van het bestuur
Na een lange periode van afwezigheid is hier dan
eindelijk weer een nieuwsbrief, Sappho-nieuws
geheten. Bedoeling is om deze minimaal drie keer
per jaar te laten verschijnen en vaker indien nodig.
Bedoeling is dat het een nieuwsbrief is voor en
door leden. Indrukken en ervaringen van
georganiseerde activiteiten zijn dan ook van harte
welkom.
In deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte
stellen van activtiteiten die onlangs hebben
plaatsgevonden en van activiteiten die dit jaar
plaats gaan vinden.
We wensen iedereen een fijn speel- en kijkseizoen,
zowel binnen als buiten Sappho.

Colofon
Sappho – Nieuws is een uitgave vanhet bestuur
en verschijnt 3x per jaar voor leden en
donateurs.
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KOPIJ

Activiteiten afgelopen periode
Op 25 november 2017 vond tijdens het jubileum
van het KPGRV (Koninklijk Provinciaal Groninger
Rederijkers Verbond) de première plaats van
Droomeiland, een eenakter onder regie van Jaap
de Graaf. Jaap heeft dit stuk speciaal voor Sappho
geschreven. Het is een licht absurdistische
eenakter waarin de spelers zowel zichzelf als het
publiek voor het blok zetten: wanneer is vol ook
echt vol? Met veel plezier hebben Ellen Koster,
Willy de Leeuw, Ben van der Veen, Marjon Zwaga
en Els Zwerver vorm gegeven aan dit stuk. Dit stuk
wordt tijdens de lenteavond op 20 april (zie bij
komende activiteiten) nogmaals op de planken
gebracht.
Op 7 december 2017 vond de jaarvergadering
plaats. Tijdens de jaarvergaderig was er een
bestuurswisseling. Jaap Meedema trad af als
penningmeester en droeg het stokje over aan Petra
Ottens. Hij blijft wel bestuurslid. Gerda van
Heuveln trad af als voorzitter en wordt opgevolgd
door Annette Sins.
Bij Jaap en Puck Meedema was er op vrijdag 16
maart een voorjaarsborrel. Onder het genot van
allerlei lekkernijen werden enkele sprankelende
voordrachten gehouden. Met name hulde voor
Henrriëtte Wieringa met een door haarzelf
geschreven limerick, waarin alle leden van Sappho
treffend werden omschreven.

Kopij voor het volgende
nummer kan tot 20 mei
2018 worden ingeleverd
bij het redactieadres.
Op 8 februari 2018 startten 7 niet leden met een
improvisatiecursus onder leiding van Bas de Bruijn.
De cursus bestaat uit 6 avonden.
Bas is van vele markten thuis 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.
In de volgende Nieuwsbrief zullen we verslag doen
van deze training aan de hand van ervaringen van
de deelnemers.
De training aan kinderen van basisschool De
Roemte is inmiddels met groot succes gegeven
door Philippien Bos. Eind maart start de training
voor kinderen van basisschool Beatrix. In de
volgende Nieuwsbrief zullen we hier nader over
berichten. Bedoeling is dat uit de trainingen een
jeugdgroep Sappho voortkomt met mogelijk een
optreden deze zomer.

Komende activiteiten
Op 20 april 2018 wordt Droomeiland nogmaals
opgevoerd voor het publiek in de Lopster kroon.
Bedoeling is om de rest van de avond op te vullen
met bijdragen van leden in de vorm van gedichten,
verhalen, improvisatie et cetera. Hoewel het wat
kort dag is, nodigen wij iedereen uit hierover na te
denken en bijdragen te melden via het
redactieadres of het secretariaat.

Vragen zijn er over een nieuw te spelen stuk in het
seizoen 2018 / 2019. Enkele leden willen graag een
keer Shakespeare spelen in een moderne variant.
Op dit moment zoeken we een regisseur die deze
uitdaging aan durft. Indien het nodig is een
leescommissie te vormen om een passend stuk uit
te zoeken, zullen we daartoe een oproep doen via
de mail.

Verzoek
Kleding inzamelen

We zijn nog bezig om te kijken of het lukt een
improvisatiecursus te organiseren voor leden. De
afwijzing van een subsidie maakt dat we zorgvuldig
naar de kosten moeten kijken, omdat voor dit jaar
de prioriteit ligt bij jeugdtheater. Zodra er meer
bekend is zullen we jullie per mail informeren.
Tijdens Lopster Aalbeern willen we een activiteit
organiseren ter promotie van Sappho. De ideeën
hiervoor moeten nog uitgewerkt worden. We
denken aan improvisatie of theatersport. Mocht je
ideeën hebben, laat het ons weten, zodat we die
mee kunnen nemen.
Het ligt in de bedoeling om in het najaar de
eenakter Tijd in de war nogmaals te spelen tijdens
een activiteit van het Platform Levensvragen
Loppersum, op scholen, in verzorgingshuizen /
verpleeghuizen en bij de dementietafel. Het stuk
leent zich goed voor een discussie over dementie
en de zorg voor dementerenden. Op dit moment
kijken we of en waar we het stuk kunnen spelen.
Zodra daarover meer bekend is volgt het tijdpad.
We houden jullie op de hoogte.
In overleg met de Historische Vereniging wordt
gekeken hoe we vorm kunnen geven aan een
historische wandeling door Loppersum in het
voorjaar van 2019, zoals ook georganiseerd werd
tijdens bevrijdingsdag in 2015. De Historische
Verenigng heeft genoeg verhalen verzameld. We
houden jullie op de hoogte.

Op de zolder bij Lucy Goslinga zijn onze
kledingstukken opgeslagen. Misschien heb je ook
nog wel oude kleding ergens liggen, waar je niets
mee doet, maar waar je ook geen afstand van kunt
nemen. Als er leden zijn die mogelijk nog kleding
thuis hebben die voor toneel geschikt kan zijn,
worden zij verzocht dit door te geven aan het
secretaraat. Met name kleding van (oude)
beroepen is van harte welkom.

Weet u dat…….?
….. Josephine met Kerstmis is bevallen van een
mooie dochter, Anke geheten.
….. Sappho een nieuwe website heeft, die te
vinden is onder www.SapphoLoppersum.nl
Een bezoek is meer dan de moeite waard. De site
geeft informatie over waar de naam Sappho
vandaag komt en laat ook zien dat Sappho lange
tijd als Saffo werd geschreven. Er is ook informatie
te vinden over een stuk uit de beginperiode. In
1872 werd het stuk ‘Jeanne, de vrouw van den
diamantslijper’ ten tonele gebracht. Suggesties en
aanvullingen voor de site zijn van harte welkom.
Neem daarvoor contact op met het secretariaat.
Agenda
Verfrissende lenteavond 20 april 2018
20.00 uur
Lopster Kroon
Training basisscholen:

januari – april 2018

Training jeugdgroep:

mei-juni 2018

Uitvoering jeugdgroep

augustus 2018 tijdens
Bonkhörn

Lopster Aalbeern

september 2018

Jaarvergadering

15 november 2018

