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SÖDERKÖPING

Det händer
Evenemangstips
i Söderköpings kommun

Ungdomsutställare

Utställning av Linda Samuelsson, född och uppvuxen i Söderköping. Samtidigt
pågår blandArts utställning.
Tid: T o m 10-16, lör-sön
kl 12-16.
Plats: Galleri rådhuset,
Söderköping.
Två herrars tjänare

Mats Huddén är tillbaka
med en riktig kanonensemble! Dags för Carlo
Goldonis mästerverk.
Tid: Spelas 13, 14, 15, 20,
21, 22, 28 och 29 okt, vard
kl 19, lörd kl 16.
Plats: Söderköpings brunnssalong.

Silvio (Johan
Det trolovade paret
sa (Lieze
ris
Cla
Ivarsson) och
Broeders).

Betjänten Truffaldino (Mattias Schönbeck) verkar mycket upprörd
inför köpman Pantalone (Mats Huddén). Kammarjungfrun Smeraldina (Carolin Albrecht) avvaktar.

Afternoon tea

Njut av hembakade scones,
pajer och bakverk i vacker
1700- talsmiljö för 199 kr
inkl te, kaffe eller saft. Öppet i inredningsbutiken. Vi
bakar efter gamla recept från
slutet av 1800-talet och berättar litet om historien bakom Afternoon tea, våra bakverk och gården.
Tid: 10-15, kl 12-16.
Plats: Thorstorps gård.
Klagovisor och
sånger om hopp

Körkonsert med ungdomskörerna Vox och Exaudi.
Tid: 10-16, kl 15.
Plats: S:t Laurentii kyrka.
Filosofiskt forum

Vi har ett öppet samtal där
vi tillsammans reflekterar
över livet utifrån olika teman. Tema denna gång är
skuld. Ingen anmälan eller
kostnad. Samtalsledare är
diakon och socionom Lars
Sundberg från Norrköping.
Tid: 10-19 kl 17-18.
Plats: Stinsen.
Retro: Bödeln i
svenskt 1600-tal

Lär dig om den fruktade och
föraktade bödelns innebörd
under 1600-talet. Annika
Sandén, docent i historia
och författare till boken
Missdådare: brott och
människoöden i svenskt
1600-tal föreläser.
Tid: 10-20, kl 18.30.
Plats: Stinsen.
Berättarkväll

Maria Arnadottir bjuder på
hårresande skrönor från när
och fjärran i berättarföreställningen ”Det var som
fan”. Entré 120 kr, biljetter
på Söderköpings bokhandel.
Tid: 10-27, kl 19.
Plats: Vänneberga gårdsrestaurang.
Lokala handelns dag

Handla lokalt med fina erbjudanden! ATV och fritid
visar upp delar av sitt sortiment på Hagatorget! Provsitt en fyrhjuling!
Tid: 10-29, kl 10-16.
Plats: Söderköpings butiker
och torg.

Det förälskade paret Clarissa och
Silvio, (Lieze Broeders och Joha
n Ivarsson) i
kretsen av värdshusvärden Brig
hella (Fredrik Pettersson), doktor
Lombardi (Bo
Höglund), köpman Pantalone (Mat
s Huddén) och kammarjungfrun
Smeraldina
(Carolin Albrecht).

Agneta Skarp med 40 år på
Östgötateatern svarar för scenografi, kostymer och rekvisita
till pjäsen.

Marianne Auby Huddén har
tillsammans med maken Mats
svarat för översättning och
bearbetning av pjäsen.

Premiär för Två herrars tjänare
Avslutar Goldoniserien på Brunnssalongen
SÖDERKÖPING (LT)

Den 1 oktober är det
premiär på pjäsen Två
herrars tjänare, den
femte och sista uppsättningen i serien av
den italienske dramatikern Carlo Goldoni.
Spelplats är som vanligt Brunnssalongen i
Söderköping där den
sista föreställningen
framförs den 29 oktober.

Magicom HB står bakom
pjäsen i samarbete med Östgötateatern, Studiefrämjandet, Söderköpings brunn, Söderköpings kommun och Region Östergötland.
Översättning och bearbetning står Mats Huddén och
Marianne Auby Huddén för.
Mats Huddén svarar även för
regin och gör rollen som köpmannen Pantalone i Venedig.
Pjäsen utspelas under en dag i
Venedig år 1745.
– Den här pjäsen har vi fast-

nat för eftersom den är ett
mästerverk, en pjäs som är
mycket spelad runt om i världen, informerar Mats Huddén inledningsvis. Det märkliga med den här pjäsen är att
den börjar där andra slutar ef-

ter två timmar. Här börjar vi
med att paret ska trolovas.
Därefter börjar det hända
saker i föreställningen som
innehåller humor, kärlek,
spänning, dramatik och förvecklingar, ett signum för
Goldonis pjäser. Han producerade oerhörda 250 pjäser
varav 150 är komedier under
sin långa levnad, 1707-1793.
På plats vid pressvisningen

var Agneta Skarp som står för
scenografi, rekvisita och kostymer. En del av dessa kostymer har hon tillverkat till
andra föreställningar under de
40 år hon arbetat vid Östgötateatern. Hon är kollega till
Bo Höglund och Mats Huddén. Ett urval kläder har lånats ihop till den här föreställningen. Verkligt eleganta,
tycker en lekman till reporter.

Repetitionerna började i
maj, man läste pjäsen tillsammans och fördelade rollerna
med tillhörande manuskript.
– Vi började repetera på
scen i mitten av augusti, informerar regissör Huddén, tre
dagar i veckan. Det brukar bli
25-30 repetitionstillfällen.
Carlo Goldoni var några

hundra år före sin tid. Han
stod upp för tjänstefolk och
kvinnor och beskrev vardagskonflikter på scen. Detta gjorde att han fick en del fiender,
främst bland de besuttna. När
han fick ett erbjudande från
franske kungen flyttade han
till Paris med sin familj där
han verkade i ett par decennier. Han slutade sina dagar
där. I Venedig och andra italienska städer finns det Goldinimuséer.

I den tio minuter långa scen

som spelades upp var det full
fart på betjänten Truffaldino,
gestaltad av Mattias Schönbeck.
I programbladet informeras
om att Truffaldino har fått
jobb hos en ny mystisk herre.
Han är inte så nöjd med

tjänsten så han tar jobb hos en
till i hemlighet. Det blir stora komplikationer vilket lovar
gott. Speltiden uppdelad i två
akter är ca två och en halv
timme inklusive paus.
Text och bild:
OWE BERGGREN

FAKTA Två herrars tjänare
Regi: Mats Huddén
Scenografi, kostym och rekvisita: Agneta Skarp
Scenografibygge: Anders Nyhlén och Verksta’n
Mask & peruk: Anna Andersson
Sufflös/värdinna: Marianne Auby Huddén.
Föreställningstekniker: Julia Mattsson
Värdinna: Anna Hassel
Producent och ansvarig utgivare: Magicom HB.
Skådespelare: Mattias Scönbeck, Josefin Schönbeck, Lieze Broeders,
Carolin Albrecht, Bo Höglund, Mats Huddén, Fredrik Pettersson, Klas
Johansson, Johan Ivarsson och Tim Brodin.

DIN FACKMAN I SÖDERKÖPING

Välkommen hälsar Marie Andersson

Förgyll höstmörkret med
blommor från oss!
Blomsterbutiken
Ågatan 12
Tel 0121-102 04
Söderköping
www.angen.se

