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Söderköpings undre värld 
Lördag 16 maj kl 10.00 äger en historisk 
vandring i Söderköpings centralort rum där 
vi besöker ett antal historiska källare. Ett 
samarbete med Sankt Ragnhilds Gille, där 
guider från gillet leder besökare genom 
Söderköping och medlemmar ur Teater 
Sythercopie medverkar. 
 
Vill du vara med kontakta Peter Drexel, 
peter.drexel@gmail.com, kom på information 
7 maj kl 18.00 på museet! 
 
Emil!!! Nya hyss i Katthult 
Arbetet inför sommarens föreställning 
pågår för fullt. Eftersökning efter kläder 
sker på många kanter, sömnad för att det 
ska passa sker under ledning av Carola 
Fogelgren. Musikrepetitioner görs, 
ensemblen läser manus och snart börjar 
repetitionerna. 
 
Onsdagen efter midsommar, 24 juni, är det 
premiär för Emil!!! Nya hyss i Katthult på 
Wallbergska gården. Regi görs av Frida 
Nyströms efter Mats Huddéns fina 
dramatisering.  
 
Scenografi, gradäng mm byggs. Fredag 5 
juni och fredag 13 juni har vi avsatt 
dagarna till att bygga på Wallbergska 
gården, all hjälp är välkommen, stor som 
liten! Har du frågor eller vill vara med, 
kontakta producenten Carl Gustav 
Pettersson, 070-576 98 31, cg@oiko.se.  
 
Söderköpings Gästabud 
Under Gästabudet 27 – 30 augusti kommer  
Teater Sythercopie delta med två före-
ställningar. Dels kommer vi att uppföra 
1302 års kröningsceremoni i S:t Laurentii 
kyrka. Ola Lönnqvist står bakom detta 
spel. 
 
Vid Kalle mä pipas stuga kommer vi att 
spela en historisk fars, De buttra systrarna. 
I år med nya personer i produktions-
gruppen, Carola Fogelgren, Anne Sjösten, 
Lars Fredman, John Johansson. Frågor 
kontakta Lars Fredman, fredman57@spray.se. 
 
 

Årsmöte 
Årsmötet avlöpte smärtfritt, nyfiken på 
mer info, mejla kontakt@teatersythercopie.se. 
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, 076-401 06 78 
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.  
 
Revisorer är Lars Druid och Margareta 
Jacobsson.  
 
Nyårsrevy 
Planerna inför en nyårsrevy börjar ta form, 
man skriver sketcher och samlar roligt 
material som redan är gjort. Har du något 
roligt du vill ha med, kontakta någon i 
styrelsen, Lars Fredman eller John 
Johansson som planerar inför nyåret. 
 
Hemsidan 
Hemsidan gjordes om i fjol och har varit 
välbesökt. Kolla in www.teatersythercopie.se. 
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. 
 
 
 
Nyhetsbrevet ges ut av 
Teater Sythercopie 
En amatörteaterförening som gör roliga och 
minnesvärda teaterupplevelser i en härlig miljö 
i Söderköping. 
redaktör: Carl Gustav Pettersson  
Sätt in 150 kronor på Teater Sythercopies 
plusgiro 65 55 71-8, så blir du medlem. 
www.teatersythercopie.se 


