
Nyhetsbrev 3, augusti 2017

Scener ur medeltida Söderköping
Kl 11.00 hade vi första framträdandet av 
Scener ur medeltida Söderköping. Det var 
mycket lyckat, runt ett åttiotal personer 
fanns i publiken som var synnerligen 
nöjda. Kl 15.00 finns en andra chans att se 
oss mellan Stadshistoriska muséet och 
Mulachska huset. Ett tjugotal medlemmar 
uppträder och alla är välkomna att skåda 
vårt spel som tar ca en halvtimme. 

Carola Fogelgren och Barbro Alvebo har 
satt samman detta spel, vilket Carola 
Fogelgren eminent regisserar. För manuset 
stod Ola Lönnqvist och Margareta 
Jovanovic. Intresserad, kontakta 
carola@teatersythercopie.se eller 
barbro@teatersythercopie.se  .

Kröningsceremoni
Vi återkommer för sjunde året med en 
kröningsceremoni i S:t Laurentii kyrka 
under Söderköpings Gästabud. Vi upp-
märksammar dubbelkröningen av Kung 
Birger och drottning Märta i S:t Laurentii 
kyrka 1302. S:t Anna Vocalensemble 
sjunger tidstypiska sånger.

På lördagen 26 augusti kl 13.00 finns 
chansen att se detta historiska spel. Frågor, 
kontakta Ola Lönnqvist ola@lonqvist.se.

Medlemssystemet
Vid halvårsskiftet bytte ATR som hjälper 
oss med medlemsfakturering system. 
Förhoppningsvis ska ingen märka något, 
förutom att det ska bli bättre och enklare. 
Har ni frågor, hör av er till
kontakt@teatersythercopie.se.

Sommarteater
Förarbete är i full gång för att framföra 
Madicken för och med barn i Söderköping 
nästa sommar. Kanske kommer vi att 
kunna se det både i centralorten och runt 
om i kommunen. Carl Gustav Pettersson 
håller i trådarna. Nyfiken, kontakta 
cg@teatersythercopie.se, 070-576 98 31.

Skrivarcirkel
En grupp medlemmar träffas en gång i 
veckan för att skriva ett roligt manus som 

vi kan sätta upp nästa år. Nu börjar manus 
till ett folklustspel i brunnsmiljö att 
utkristallisera sig. Låter detta spännande, 
kontakta Carola Fogelgren 
carola@teatersythercopie.se  .

Det händer i Kyrkparken
Under vecka 27 genomfördes en mängd 
olika aktiviteter i Kyrkparken under 
namnet Det händer i kyrkparken. S:t 
Ragnhilds Gille, Guide-gruppen och 
Söderköpings församling fanns bland de 
medverkande. Teater Sythercopie 
framförde vid två tillfällen en 
promenadteater i Kyrkparken. 

Teatergrupper
Vi startar teatergrupper 6 september för 
barn/ungdomar 10 – 12 år och 13 – 15 år i 
samarbete med Studiefrämjandet.
Tio onsdagskvällar under hösten ges man 
möjlighet att utveckla sina teatertalanger 
från grunden. Intresserad, kontakta 
teatergrupp@teatersythercopie.se, där också 
anmälan kan göras.
Ledare är Carl Adam Tillberg.

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

Förråd
Vi är ständigt på jakt efter nya förråd. Har 
du tips kontakta Carl Gustav 
cg@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
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