Nyhetsbrev 3, augusti 2014

Dubbelmysteriet
25 juni till 12 juli sattes den mycket
uppskattade familjeteaterföreställningen
”Dubbelmysteriet” upp i Kyrkparken.
Josefin Holst regisserade den positivt
omskrivna uppsättningen. Knappt 1 100
personer såg denna fina pjäs. Vi planerar
för att kunna visa en dokumentation av
filmen tisdag 19 augusti kl 18.30. Nyfiken,
hör av dig till kontakt@teatersythercopie.se.
Söderköpings Gästabud
Under Gästabudet 29 – 31 augusti kommer
Teater Sythercopie att uppföra två föreställningar. Vid ett tillfälle kommer vi i S:t
Laurentii kyrka att uppföra 1302 års
kröningsceremoni tillsammans med
kyrkokören.
Vid Kalle mä pipas stuga kommer vi att
uppföra det nyskrivna 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 allmänbildning om vad som hänt i Söderköpings
omnejder under mycket trevliga former, gå
förbi drothemskvarteren och njut.
Nationaldagsfirandet
Denna dag deltog Teater Sythercopie med
scener ur Dubbelmysteriet.
Upplevelsevandring
Teater Sythercopie tillsammans med
Söderköpings Guidegrupp bjuder till fri
entré på en upplevelsevandring i Söderköping torsdag 14/8 med start kl 18.30.
Allt från drottningar till bödel visas upp
och tar cirka en och en halv timme.
Välkomna!
Lokal
Vi har kvar vår lokal på Vimman där vi
förvarar kläder och rekvisita mm. Vi
jobbar förebyggande genom att tala om
vårt behov och titta på alternativa
möjligheter.

Arkivens dag
Lördag 8 november äger detta östgötaarrangemang rum i Söderköping då bl a
Ragnhilds Gille visar sina samlingar under
namnet Orostider. Ta tillfället i akt och se
vad denna dag erbjuder. Teater
Sythercopie planerar för att delta med
någon scen ur tidigare produktioner.
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.
Revisorer är Lars Druid och Margareta
Jacobsson.
Nästa år
Vi börjar tänka på vad vi ska göra
framledes. Har du idéer hör av dig till
någon i styrelsen.
Hemsidan
Hemsidan är under bearbetning och har
släppts. Kolla in www.teatersythercopie.se som
nu finns ute. 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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