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Interaktiva mordpjäser med trerätters middag
...Vågar du komma på en mordweekend till Sundbyholms Slott?
Vem avslöjar mördaren? Under en trerätters middag ska ledtrådar vävas samman för att du skall kunna avslöja vem

mördaren 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.
Akademien: Svenska Akademien har möte på Baskerville Hall, godset där Sherlock Holmes-boken ”Baskervilles hund”
utspelar sig. Detta är upptakten till ett klurigt och fars-artat mordmysterium**.
Testamentet: 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**.
Kuppen: I det här fars-artade mordmysteriet hamnar gästerna inte bara på en begravning utan även mitt i en intrig som
involverar slottets konst**.
**Akademien, Testamentet och Kuppen 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.
Allsångsfesten:
Allsångsfesten är till lika delar en fars som en mordgåta, med många lättsamma inslag av allsång som får igång publiken.
Spelas av fyra skådespelare som gör fem karaktärer. Som gäst deltar du minimalt med repliker i själva skådespelet, även
om publiken är aktiv genom att samla ledtrådar för att slutligen kunna gissa vem mördaren är. Skriven och regisserad av
Pontus Olgrim från InterAct.
Butlern:
Detta är ett klassiskt murder mystery med både skratt och mystik. Gästerna hjälper till att lösa morden men får se upp så
att de inte själva trillar i gropen. Spelas av fyra skådespelare. Skriven och regisserad av Ponus Olgrim på InterAct.
Mordweekend Fredag:
Ingår trerätters middag med mordskådespel kl 19, logi och frukostbuﬀé kl 8-11.
Mordweekend Lördag:
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 men ni får rummet tidigare om det är färdigt), trerätters middag med mordskådespel kl 18,
logi och frukostbuﬀé kl 8-11 följande morgon.

Se www.sundbyholms-slott.se/weekendpaket/mordweekend/ för aktuella datum, vilka mordgåtor som framförs
respektive datum samt paketpriser.
Se www.sundbyholms-slott.se/mat-dryck/teatermeny/ för aktuell trerätters teatermeny och för priser för er som endast
vill komma på mordpjäs och trerätters middag utan att sova över.

www.sundbyholms-slott.se

016 - 42 84 00

KONFERENS, WEEKEND, FEST & BRÖLLOP

