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Skuggan reser sig 
Nu börjar arbetet ta form inför 2017 års 

västernpjäs. Något nytt och oprövat som vi 

i Teater Sythercopie tycker är värt att 

pröva. Västernpjäser har i stort sett lyst 

med sin frånvaro de senaste åren, så där 

finns ett stort tomrum att fylla.  

 

Kom till Salong Ramunder och upplev 

stämningen, med autentisk musik, slagsmål 

koreograferade av stuntmannen Tarmo 

Hietala, scenografi och kläder som för 

tankarna automatiskt till en saloon i det 

gamla hederliga västern, därför har vi döpt 

om spelplatsen till ”Saloon Ramunder”. 

Spelas lördag 25 februari kl 16, tisdag 28 

februari kl 19, tisdag 7 mars kl 19 och final 

lördag 11 mars kl 16. Biljetter köps på 

bokhandeln eller via internet på 

soderkoping.se/evenemang.  

 

Frågor, kontakta Robin Karlsson som är 

producent, skugganresersig@teatersythercopie.se 

eller Daniella Karlsson, regissör, 

daniellakarlsson.89@gmail,com. 
 

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. 
 

Sommarteater 
En lyckad familjeföreställning med 

Rasmus på luffen på Wallbergska gården 

kan vi se tillbaka på från i somras. Drygt 1 

260 personer kom och såg föreställningen. 

Ensemblebilder finns till alla som var med. 

Ni som ej redan har hämtat ut dem, hör av 

er till rasmus@teatersythercopie.se.  
 

Söderköpings Gästabud 
Under Gästabudet som kommer hoppas vi 

kunna upprepa vårt deltagande i form av 

Kröningsceremoni och 

Gästabudshappening. För att göra detta 

behöver vi vara fler som är med och delar 

på kakan, både arbetet före och glädjen 

under Gästabudshelgen. Hör av dig till 

kontakt@teatersythercopie.se.  
 

Sommarkväll i Kyrkparken 
Det finns en tanke om samarbete mellan 

kyrkan, Guidegruppen, S:t Ragnhilds gille 

och Klockargården att göra något i 

Kyrkparken i sommar. Låter detta 

intressant, hör av dig till 

kontakt@teatersythercopie.se. 
 

Årsmöte 
Inför årsmötet 7/2 2017 ser styrelsen 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,kassör070-5769831 

Ann Flyckt, 011-570 59 

Carola Fogelgren, 076-303 29 81 

Margareta Jovanovic, 070-572 21 18 

Daniella Karlsson, suppl, 072-214 62 08 

Lars Fredman, suppl, 073-404 56 32 

 

Några hoppar av, nya krafter 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. Vi 

är ständigt på jakt efter en ny och bättre 

lokal. Tips, hör av dig till någon i 

styrelsen. 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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