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Dubbelmysteriet 
Måndag 2 juni släpptes biljetterna till årets 
familjeteaterföreställning ”Dubbel-

mysteriet”. Mellan 25 juni och 12 juli är 
alla fantaster av LasseMajas detektivbyrå 
välkomna till Söderköping. Tisdag till 
fredag kl fem och lördag samt söndag kl 
tolv spelar vi den egenproducerade 
föreställningen Dubbelmysteriet, som har 
böckerna Café- och Tidningsmysteriet som 
förlagor. 
 
Josefin Holst har både skrivit manus och 
regisserar föreställningen. Kom till kyrk-
parken nära S:t Laurentii kyrka och se det 
härliga familjeäventyret spelas upp i 
Söderköpings gemytliga miljö. 
 
Söderköpings Gästabud 
Teater Sythercopie kommer att uppföra två 
föreställningar under Söderköpings Gästa-
bud. Vid ett tillfälle kommer vi i S:t 
Laurentii kyrka att uppföra 1302 krönings-

ceremoni tillsammans med kyrkokören. 
 
Vid Kalle mä pipas stuga kommer vi att 
uppföra Det hände vid Skällviks borg, med 
manus och regi av Ola Lönnqvist. 
 

Den kommer att uppföras vid ett flertal 
tillfällen under helgen till fri entré, där vi 
spelar ”på hatt”. Passa på att få lite allmän-
bildning om vad som hänt i Söderköpings 
omnejder under mycket trevliga former, gå 
förbi drothemskvarteren  och njut. 
 
Nationaldagsfirandet 
Fredagen 6 juni kommer Teater Syther-
copie att vara med vid nationaldagsfirandet 
i Söderköpings Brunn med scener ur 
Dubbelmysteriet. 

 
Kulturpris 
Teater Sythercopie fick Söderköpings 
kommuns kulturpris 2013 för någon som 
utfört en ”berömlig gärning inom kultur-
området”! Detta är vi väldigt glada för!  
 
Samtidigt fick Josefin Holst ta emot ett 
kulturstipendium från Söderköpings 

kommun som går till en ung lovande 
kulturutövare i Söderköpings kommun.  
 
Detta är något vi är glada och stolta för, 
vilket förpliktar oss att göra vårt yttersta i 
år. Kom och se! 
 
Lokal 
Vi har kvar vår lokal på Vimman där vi 
förvarar kläder och rekvisita mm. Den 
senaste tiden har ej så mycket hänt på den 
fronten utan vi jobbar mest förebyggande 
genom att tala om vårt behov och titta på 
alternativa möjligheter.  
 
Styrelsen 
Styrelsen ser efter årsmötet ut som följer: 
Ola Lönnqvist, ordf, 0121-218 85 
Lennart Holmqvist, vice ordf, 011-180624 
Britt Inger Sannerud, sekr, 011-14 27 32 
Carl Gustav Pettersson, kassör 0121-10709 
Ann Flyckt, 011-570 59 
Carola Fogelgren, 0121-16 10 99 
Margareta Jovanovic, 070-572 21 18 
Peter Drexel, suppl, 0121-108 88 
Ingrid Ögren, suppl, 070-555 52 39 
 
Valberedningen består av Katarina 
Lönnqvist, (sammankallande), 0121-218 
85 och Tomas Sannerud 011-14 27 32.  
 
Hemsidan 
Hemsidan är under bearbetning och har 
släppts på nytt. Har du tankar är du 
välkommen att höra av dig. Vill du säga 
något till styrelsen, skicka ett mejl till 
kontakt@teatersythercopie.se. Har du tankar 
och idéer om hemsidan, skicka ett mejl till 
webmaster@teatersythercopie.se. 
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