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21 februari 2016 

Allmän info 

På torsdag ska 
produktionsgruppen 
samt några andra 
speciellt inbjudna 
titta på spelplatsen, 
Wallbergska gården, 
dit vi är välkomna att 
komma åter. Mer 
info om spelet i 
nuläget finns att få 
här. 

Fotografering av en 
utmärkt fotograf inför 
spelet pågår i dessa 
dagar. 
Förhoppningsvis har 
vi fått bättre aktuella 
bilder att dela 
med oss av till nästa 
utskick. 

 

 

Manus och 
repschema 

Lördag 19 mars kl 
11.00 är alla 
inbjudna att komma 
till Stinsen i 
Söderköping. Då 
delar vi ut manus 
och repschema till 
alla. Repschemat är 
i princip klart, liksom 
lokal (vi får vara i 
Kulturskolans lokaler 
liksom i fjol). 
Dubbelkoll behöver 
bara ske så att inga 
dubbelbokningar el 
dyl föreligger. 

Frågor, hör av er. 

 

 

 

Rasmus på luffen 
Just nu pågår förarbetet till sommarens 
familjeteaterföreställning för fullt. 

Regissör är Frida Nyström. Manuset är skrivet av folkkära 
Astrid Lindgren, bearbetat för oss av Mats Huddén, som 
också bistår i att göra det hela till en underbar upplevelse. 
Boel Märsund är också med i produktionsgruppen, samt 
har extra koll på rekvisita. Carl Gustav Pettersson har ett 
övergripande produktionsansvar. 

Vill du nå alla i alla i produktionsgruppen kan du mejla 
dem. 

Alla roller är ej tillsatta än. Du kan få detta mejl för att vi 
pratat med dig om att ingå i ensemblen, men något klart 
besked har ännu ej kommit fram. Har du ej fått klart 
besked om roll, hör av dig. I nuläget söker vi främst ett par 
pojkar i tioårsåldern som kan vara barnhemsbarn. Har du 
några tips hör av dig! 

 

 

Hela glada ensemblen i Emil från i somras - vi ser fram emot en ny rolig sommar 
med Ramus på luffen 

Annat i Teater Sythercopie 

17 - 20 maj företar vi en kulturhistorisk resa kulturhistorisk 
resa till Lübeck. Mer info fås av Peter Drexel. 

Ett helt nyskrivet manus till en västernpjäs är under 
produktion av Daniella Karlsson. Nyfiken, hör av dig. 

Promenadteater i samarbete med Sankt Ragnhilds Gille 
och Guidegruppen samt medverkan under Söderköpings 
Gästabud finns också i planeringsfasen. 
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Vill man ha kontakt med Teater Sythercopies styrelse kan 
man skicka ett mejl. 

Vi har också en uppskattad hemsida, som kan fyllas med 
nya roliga saker. har du tips kontakta webmaster. 

En lagerlokal på Vimman finns som vi har kläder och 
rekvisita i. Denna ryms i ett hus som ska rivas vilket år 
som helst. Vet du om det finns bra alternativ hör av dig. 

 

 

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

  

 

 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du har varit i kontakt med oss. Skulle du vilja avsluta din 
prenumeration, klicka här. 
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