Nyhetsbrev 2, maj 2017

Skuggan reser sig
Mellan 25/2 och 11/3 gjorde vi ett roligt
experiment på Salong Ramunder –
nämligen att sätta upp en spännande
västernpjäs som en av våra medlemmar
hade kommit med idén till och vi satsade
på. Skuggan reser sig blev namnet på
denna häftiga upplevelse som under fyra
föreställningar drog 139 personer. Mycket
givande för alla inblandade och många
nyttiga lärdomar drogs.
Medlemssystemet
ATR (Amatörteatrarnas Riksförbund)
sköter all fakturering åt oss. Från årsskiftet
skickas fakturor ut via e-post. Vid halvårsskiftet byter man system. Förhoppningsvis
märker vi inget. Har ni frågor, hör av er till
kontakt@teatersythercopie.se.
Sommarteater
Planer görs nu för att framföra ett roligt
spel för och med barn i Söderköping nästa
sommar. Kanske kommer vi att kunna se
det både i centralorten och runt om i
kommunen. Låter det intressant, hör av dig
till kontakt@teatersythercopie.se.
Skrivarcirkel
En grupp medlemmar träffas en gång i
veckan för att skriva ett roligt manus till
folklustspel som vi kan sätta upp nästa år.
Man har kommit en bra bit på väg. Det
utspelas just nu i det som är typiskt för
Söderköping, nämligen brunnsmiljö. Vill
du vara med kontakta Carola Fogelgren
carola@teatersythercopie.se.

Söderköpings Gästabud
Vi kommer för sjunde året i rad att sätta
upp kröningsceremonin i S:t Laurentii
kyrka om dubbelkröningen av kung Birger
och drottning Märta år 1302. S:t Anna
Vocalensemble ställer upp med
traditionsenlig körsång. Medverkande
behövs. Vill du vara med under Gästabudet
kontakta ingrid@teatersythercopie.se.
Det kommer uppföras scener från det
medeltida Söderköping 26/8 kl 11 & 15.
Frågor, kontakta barbro@teatersythercopie.se

Sommar i Kyrkparken
Vecka 27, 3 – 8/7 kommer mycket att
hända i kyrkparken runt S:t Laurentii
kyrka. Utställningar i stadshistoriska
muséet, sång i Klockargården, orgelmusik i
kyrkan samt promenadteater framförd av
Teater Sythercopie och guidegruppen
måndag 3/7 kl 11.00 och lördag 8/7 kl
11.00. Låter detta intressant, hör av dig till
kontakt@teatersythercopie.se.
Barnteatergrupper
Vi för nu diskussioner om att starta upp
teatergrupper för framför allt barn i höst.
Vill du vara med hör av dig till
teatergrupp@teatersythercopie.se.
Årsmöte
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
Städning av förråd
Vi har övertagit en del scenografi och golv
som vi behöver hjälp med att forsla bort.
Vi har bil och släpkärra. Kan du lägga
några timmar på att flytta allt material är
du välkommen. Plats finns för både stor
och liten, alla är välkomna. Vi har
förmånen att få lagra det hos Café
Jägmästargården.
Onsdag 31/5 kl 17.30 samlas alla vid
Circle K för att köra bort saker. Anmäl
intresse till Carl Gustav
cg@teatersythercopie.se.
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