Nyhetsbrev 4, december 2015

Promenadteater
Vi har under året prövat ett nytt koncept
som fallit väl ut. Teater Sythercopie har
tillsammans med S:t Ragnhilds Gille och
Guide-gruppen genomfört olika vandringar
där åskådarna har fått lära sig en hel del
om staden samtidigt som de fått sig
skådespel till livs.
Lördag 16 maj var fokus på Söderköpings
undre värld. Lördag 26 september
samlades åskådare vid Brunnslasarettet för
en dramatiserad vandring utmed vattnen i
stan.
Detta finns intresse av att fortsätta med
nästa år.
Sommarspel
Emil!!! Nya hyss i Katthult var en väldigt
lyckad produktion, över 1 400 personer
kom och såg föreställningen, regisserad av
Frida Nyström.
Nu planerar vi för en ny uppsättning. Vi
har ett bra manus i form av Rasmus på
luffen. Det hänger på att många vill vara
med och agera både på och bakom scen.
Frida Nyström ställer gärna upp och
regisserar nästa år. Kul, tycker vi.
Producent, snickra, allt är välkommet.
Intresserad, hör av dig till Carl Gustav
Pettersson, 070-576 98 31, cg@oiko.se.
För att vi ska kunna satsa fullt ut behöver
du höra av dig före jul, annars kanske det
ej blir något nästa sommar.
Söderköpings Gästabud
Under Gästabudet 26 – 28 augusti nästa år
hoppas vi kunna medverka med flera
föreställningar. Kröningsceremonin har vi
uppfört fem år med mycket lyckat resultat.
Ett koncept som fungerar. Nu senast
tillsammans med S:t Anna Vocalensemble.
Låter detta roligt, hör av dig till någon i
styrelsen.
Senast framfördes farsen De buttra
systrarna. Mycket folk kom förbi Kalle mä
pipas stuga och förnöjdes.

Nästa år finns idéer om en promenadteater
i någon form under Gästabudet. Detta
hänger på fler som vill vara med.
Årsmöte
Årsmötet är måndag 15 februari kl 18.00 i
Stinsen. Till årsmötet har det aviserats
avhopp från styrelsen, folk vill göra andra
saker. Hör därför av dig till valberedningen
om det låter intressant. Vi är en skara
människor som tycker teater är roligt och
givande och träffas kanske varannan
månad och diskuterar kommande
produktioner. Nyfiken, mejla
kontakt@teatersythercopie.se.
Valberedningen består av Katarina
Lönnqvist, (sammankallande), 0121-218
85 och Tomas Sannerud 011-14 27 32.
Instagram
Vecka 49 är Carl Gustav Pettersson värd
för #mittsöderköping, en hashtagg som
turistbyrån låter olika medborgare i
Söderköping ansvara för varsin vecka
under året. Kolla gärna in och följ.
Hemsidan
Hemsidan har gjorts om 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.
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