
Mars 2016 

Promenadteater 

Under temat 
Runtomkring S:t 
Laurentii kyrka 
bjuder Teater 
Sythercopie, 
Söderköpings Guide-
Grupp och S:t 
Ragnhilds Gille till en 
promenadteater med 
samling vid muséet 
onsdag 25 maj. 
Välkomna! 

 

Resa till Lübeck 

17 - 20 maj åker alla 
som är 
kulturhistoriskt 
intresserade av 
Lübeck, eller bara vill 
ha trevligt sällskap 
till den vackra tyska 
hansastaden. Mer 
info finns här. Peter 
Drexel är ansvarig 
för resan. 

 

Västern 

Tankarna om att 
sätta upp en 
västernpjäs börjar nu 
ta mer fast form. Ett 
manus är skrivet, 
ensemble är i stort 
sett klar. Vill du vara 
med på denna 
händelserika och 
spännande 
upplevelse kontakta 
Daniella Karlsson. 

 

 

Rasmus på luffen 
Förarbetet inför sommarens familjeföreställning Rasmus 
på luffen pågår för fullt. Förra helgen hade vi kollationering 
då ensemblen träffades och fick manus. En flyers är gjord. 
I år har det varit extra jobb att hitta spelvilliga gossar i 
ålder 9 - 13 år, men nu verkar den frågan vara löst. Vet du 
fler pojkar som är intresserade av att känna på teaterns 
tiljor är de alltid välkomna att höra av sig. 

Regisserar gör även i år Frida Nyström. Hon gjorde Emil!!! 
Nya hyss i Katthult så bra i fjol att vi fortsätter samarbetet. 
Har du frågor hör av dig till någon i produktionsgruppen 
Frida Nyström, Mats Huddén, Boel Märsund eller Carl 
Gustav Pettersson.    

 

 

Rasmus och Paradis-Oskar 

Årsmöte 

Måndagen den 8 februari hade Teater Sythercopie ett 
mycket trevligt årsmöte på Stinsen. Ny ordförande är 
Ingrid Drexel. Övriga ledamöter i styrelsen är Peter 
Drexel, Brittt Inger Sannerud, Carl Gustav Pettersson, 
Ann Flyckt, Carola Fogelgren. Därtill kommer nyvalda 
suppleanterna Daniella Karlsson och Lars Fredman. Har 
du idéer vad vi ska göra kontakta föreningen. 

Har du tankar om vilka som ska sitta i styrelsen, 
kontakta valberedningen. 
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Ännu mer teater 

Kolla gärna in Teater Sythercopies hemsida för senaste 
information. Har du tips på lokaler är vi alltid intresserade 
av att veta mer. 

 

Söderköpings Gästabud 

Under Söderköpings Gästabud vill vi gärna sätta upp 
kröningsceremonin igen. Tankar finns också på att sätta 
upp en promenadteater. Vill du vara med, kontakta 
styrelsen. 

 

 

Teater Sythercopie är en amatörteaterförening som gör roliga och 
minnesvärda teaterupplevelser i en härlig miljö i Söderköping. 
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