Nyhetsbrev 1, februari 2018

Teatergrupper
Under hösten hade vi teatergrupper under
ledning av utbildade teaterpedagogen Carl
Adam Tillberg som fungerade väldigt väl.
Tyvärr var det för få som anmälde sig. Vill
ni se en fortsättning, hör av er till
teatergrupp@teatersythercopie.se eller 070-576
98 31, Carl Gustav Pettersson.
Sista nyhetsbrevet – virtuellt
framöver
Styrelsen har beslutat att vi ska upphöra
med dessa nyhetsbrev. Så detta nyhetsbrev
är det sista i denna form. Fortsättningsvis
hoppas vi kunna genomföra minst lika
mycket roliga saker för söderköpingsbor
och andra. Men då kommer vi att jobba
mer med andra medier, på andra sätt.
Hemsidan är ett sådant självklart forum,
där vi kan lägga ut mer och färskare
information, samt gammal information ska
finnas tillgängligt. I nuläget handlar det
mycket om att kunna få ut aktuell
information och relevanta länkar. Teater
Sythercopie har också en facebooksida.
Dessa gör vi gärna mer reklam för, och ska
framöver arbeta mer med.
Intresserad, kontakta någon i styrelsen,
eller kontakt@teatersythercopie.se.
Medlemssystemet
Vid halvårsskiftet bytte ATR som hjälper
oss med medlemsfakturering system.
Förhoppningsvis ska ingen märka något,
förutom att det ska bli bättre och enklare.
Har ni frågor, hör av er till
cg@teatersythercopie.se, 070-576 98 31.
Kallelse till årsmöte
Kallelse till årsmöte har gått ut till både
nya och gamla medlemmar. Torsdag 15
mars kl 19.00 träffas vi i Trivialen,
Stadshistoriska muséet i Söderköping. Då
vi bjuder på fika krävs att du hör av dig i
förväg. Anmäl dig till
kontakt@teatersythercopie.se.
Bottenlösa Brunn
Repetitioner är i full gång på det egenskrivna folklustspelet som kommer att

framföras i Brunnssalongen tre helger efter
midsommar. Premiär 29 juni. Nyfiken,
kontakta Carola Fogelgren
carola@teatersythercopie.se eller Barbro
Alvebo barbro@teatersythercopie.se.
En produktionsgrupp träffas varannan
vecka under ledning av Carl Gustav
Pettersson. Intresserad kontakta oss,
cg@teatersythercopie.se, 070-576 98 31.
Söderköpings Gästabud
Under Söderköpings Gästabud har vi de
senaste åren varit med och 2017 framförde
vi Scener ur medeltida Söderköping i
Kyrkparken, samt Kröningsceremonin i S:t
Laurentíi kyrka med över två hundra
åskådare. Vill du se en fortsättning på det,
hör av dig till någon i styrelsen,
kontakt@teatersythercopie.se.
Årsmöte 2017
Årsmötet 7/2 2017 gav följande styrelse:
Peter Drexel, vice ordf, 0121-108 88
Britt Inger Sannerud, sekr, 011-14 27 32
Carl Gustav Pettersson,kassör070-5769831
Ingrid Ögren, 070-555 52 39
Ann Flyckt, 011-570 59
Carola Fogelgren, 076-303 29 81
Margareta Jovanovic, 070-572 21 18
Barbro Alvebo, suppl, 073-418 04 74
Leena Larsson, suppl, 072-072 10 41
Har du förslag på nya medverkande, eller
vill själv vara med, hör av dig,
kontakt@teatersythercopie.se.
Förråd
Vi håller just nu på att tömma vårt förråd
på Vimman. Flytten går nu under våren.
Vill du hjälpa till eller är intresserad av
våra saker (främst rekvisita och kläder),
hör av dig. All hjälp är välkommen. Hör av
dig till någon i styrelsen.
kontakt@teatersythercopie.se.
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