
Nyhetsbrev 3, september 2016

Mer teater
Tisdag 18/10 kl 18.00 samlas alla som vill 
vara med och göra teater framledes.

Det finns flera goda tankar för framtiden, 
såväl att framföra västernpjäs, brunns-
komedi, folklustspel som barnteater. Lägg 
därtill deltagandet under Söderköpings 
Gästabud med kröningsceremoni och 
spontanteater som fungerar väldigt väl så 
finns en hel del att göra. En del pjäser vill 
vi framföra utifrån redan skrivna manus, 
men andra vill skriva själv, kanske vill du 
vara med i en sådan studiecirkel?

Det har funnits prat om Ronja Rövardotter.
Utan fler som hjälps åt blir det inget. För
att göra allt detta behövs flera krafter. Hör 
av dig till någon i styrelsen för mer frågor. 
Anmäl dig senast 16/10 till 
kontakt@teatersythercopie.se då vi ordnar fika. 

Medlemsfakturor
ATR (Amatörteatrarnas Riksförbund) 
sköter all fakturering för närvarande åt oss.
Från årsskiftet kommer förändringar att 
göras, bl a kommer fakturor att skickas ut 
via e-post. Har ni e-post, fast har ej lämnat 
uppgift, gör det! Det spar bl a pengar samt 
kan ni få del av mer information oftare. 
Vi vill ha in alla e-postadresser, hör av er 
till kontakt@teatersythercopie.se.

Rasmus på luffen
En lyckad familjeföreställning med 
Rasmus på luffen på Wallbergska gården 
kan vi se tillbaka på. Drygt 1 260 personer 
kom och såg föreställningen. Ensemble-
bilder finns till alla som var med. Ni som 
ej redan har hämtat ut dem, kom till 
Stinsen 18/10 kl 18.00 så får ni dem. Mer 
info, rasmus@teatersythercopie.se. 

Söderköpings Gästabud
Under Gästabudet hade vi två uppsätt-
ningar. Dels 1302 års kröningsceremoni i 
S:t Laurentii kyrka då över 200 personer 
beundrade uppsättningen. Dels en 
spontanteater, Gästabudshappening, då vi 
under fem scener gick runt i kyrkparken 
och var en del av folkvimlet. Detta gav 
mersmak. Vi räknar med att ca 100 

personer såg föreställningen, därtill kan 
läggas alla förbipasserande som fick en 
bild av att det var teater på gång i 
kyrkparken.  

Skuggan reser sig
Det som började som en tanke från 
Daniella Karlsson, 
daniellakarlsson.89@gmail.com  , om en 
västernpjäs börjar nu ta form. Robin 
Karlsson är producent, 
skugganresersig@teatersythercopie.se. 
Repetitionerna har påbörjats, ensemble har 
vi fått ihop, nu fortsätter det roliga arbetet. 
En spännande nyhet som vi spelar på 
Salong Ramunder från 21 februari.

Årsmöte
Efter årsmötet ser styrelsen ut som följer, 
mejla kontakt@teatersythercopie.se.
Styrelsen ser efter årsmötet ut som följer:
Ingrid Ögren, ordf, 070-555 52 39
Peter Drexel, vice ordf, 0121-108 88
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
Daniella Karlsson, suppl, 072-214 62 08
Lars Fredman, suppl, 073-404 56 32

Nydaning behövs, hör av er till 
valberedningen, Katarina Lönnqvist, 
(sammankallande), 0121-218 85 och 
Tomas Sannerud 011-14 27 32. 

Städning av Vimman
Rekvisita och kläder har vi på Vimman. 
Viss städning har skett, mer behövs. 
Ansvariga på plats är Carola Fogelgren och
Margareta Jovanovic. 

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
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