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Heil og sæl.
Þjóðleikhúsið leggur land undir fót í haust líkt og gert var síðasta leikár og fer nú á leikferð um landið
með verk sem kallast Oddur og Siggi og fjallar á einlægan hátt um samskipti, einelti og vináttu. Verkið er
ætlað nemendum á miðstigi grunnskóla og verður þeim boðið á sýninguna sér að kostnaðarlausu vítt og
breitt um landið. Leikhúsið óskar eftir samstarfi við sveitarfélögin á þann hátt að þau útvegi sýningarrými
og gistingu fyrir leikarana tvo og tæknimann og geri þar með grunnskólabörnum í sínu sveitarfélagi kleift
að njóta leiksýningarinnar. Það hefur gefist best þegar sveitarfélögin setja sig í samband við sína
grunnskóla og skipulagið fer að mestu fram í heimabyggð.
Um leið og við þökkum góðar móttökur í fyrra vonumst við eftir góðu samstarfi á ný.
Frumsýnt verður í Edinborgarhúsinu á Ísafirði þriðjudaginn 3. október.
Við áætlum að vera á Vestfjörðum vikuna 3.-6. október og vænlegast væri eftirfarandi plan:
Þriðjudagur 3. október - Edinborgarhúsið Ísafirði
Miðvikudagur 4. október - Edinborgarhúsið Ísafirði
Fimmtudagur 5. október - Skjaldborgarbíó Patreksfirði
Föstudagur 6. október - Félagsheimilið Hólmavík
Meðfylgjandi er bréf þjóleikhússtjóra þar sem nánari upplýsingar er að finna.
Við hlökkum til að heyra frá ykkur!
Bestu kveðjur,
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