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Nya hyss av Emil!! 
I sommar hoppas vi kunna uppföra ett kärt 
spel efter Astrid Lindgrens böcker, 
dramatiserad av Mats Huddén. Detta sista 
känns extra roligt då det känns som att vi 
förvaltar ett arv på bästa möjliga sätt. 
 
Mats Huddén finns med i bakgrunden och 
delar med sig av sina tankar. Har du frågor 
hör av dig till Carl Gustav Pettersson, 070-
576 98 31, cg@oiko.se. Förslag på medver-
kande både på och bakom scen tas emot 
tacksamt. 
 
Söderköpings Gästabud 
Under Gästabudet 27 – 30 augusti kommer  
Teater Sythercopie delta med två före-
ställningar. Dels kommer vi att uppföra 
1302 års kröningsceremoni, kanske i ny 
form. Ola Lönnqvist sätter upp detta spel 
som kan ske i ny skrudning. 
 
Vid Kalle mä pipas stuga kommer vi att 
spela ett historiskt spel. I år med nya 
personer i produktionsgruppen, Carola 
Fogelgren, Anne Sjösten, Lars Fredman, 
John Johansson. Det kommer att blåsa nya 
vindar, just nu planerar man för en 
historisk fars, mycket underhållande. 
 
Samarbeten 
Under hösten hade vi flera givande 
samarbeten, bl a med guidegruppen, detta 
hoppas vi kunna fortsätta med och utveckla 
i år.  
 
Lokal 
Vi har kvar vår lokal på Vimman där vi 
förvarar kläder och rekvisita mm. Arbetet 
här pågår oförändrat. 
 
Årsmöte 
Torsdag 12 februari kl 18.00 kallar Teater 
Sythercopie alla medlemmar att komma till 
Stinsen, där vi har årsmöte och presenterar 
årets spel. Kom gärna med nomineringar. 
 
Familjeteater såväl som historiska spel 
under Gästabudet och nyårsrevy 
presenteras. Alla nyfikna är välkomna, 

anmäl deltagande till 
kontakt@teatersythercopie.se. 
 
Nyårsrevy 
Det finns redan nu planer på att uppföra en 
nyårsrevy vid nästa årsskifte. En grupp har 
börjat planera och diskutera manusidéer. 
Har du något roligt du vill ha med, 
kontakta någon i styrelsen eller Lars 
Fredman eller John Johansson, som just nu 
sitter inne med de flesta tankarna. 
 
Styrelsen 
Styrelsen ser 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.  
 
Hemsidan 
Hemsidan gjordes om i fjol 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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