
Nyhetsbrev 2, maj 2016

Promenadteater
Onsdagen 25 maj kl 18.30 samlades 
medlemmar ur Teater Sythercopie, S:t 
Ragnhilds Gille och Guide-gruppen vid 
stadshistoriska muséet för att genomföra en
historisk vandring runt kyrkparken till 
mångas glädje.

Rasmus på luffen
Vi ser fram mot en varm och härlig 
sommar. Astrid Lindgrens klassiker 
Rasmus på luffen intar Wallbergska gården
med premiär 29/6 och final 16/7. Mats 
Huddén har dramatiserat pjäsen och fått 
den godkänd av Saltkråkan. Frida Nyström
återkommer i år efter fjolårets lyckade 
uppsättning av Emil!!! Nya hyss i Katthult.

Scenografi byggs, kläder sys. Vill du 
hjälpa till hör av dig till producenten Carl 
Gustav Pettersson, 070-576 98 31, 
cg@oiko.se. Biljettsläpp på Stinsen 1/6. 
Boka online på soderkoping.se/evenemang eller
gå in på Stinsen och köp biljetter. Mer info
på rasmus@teatersythercopie.se. 

Söderköpings Gästabud
Under Gästabudet 26 - 28 augusti kommer 
Teater Sythercopie delta med två före-
ställningar. Dels kommer vi att uppföra 
1302 års kröningsceremoni i S:t Laurentii 
kyrka. Den kommer att framföras 
tillsammans med S:t Laurentii kyrkokör 
lördag kl 13.00. 

Dessutom kommer vi att framföra en 
spontanteater med start vid muséet på 
lördagen kl 11.00 och 15.00. Intresserad av
gästabudets produktioner, hör av dig till 
Ingrid Ögren, ogren.ingrid@gmail.com.

Ola Lönnqvists manus finns till grund för 
bägge uppsättningarna, även om 
stafettpinnen nu gått vidare till andra 
personer.

Västernpjäs
Daniella Karlsson har en idé om att 
framföra en västernpjäs som nu börjar ta 
fastare form och vi tycker är spännande. 
Premiär är preliminärt satt till 4 februari 
nästa år. En produktionsgrupp är tillsatt 

som består av Daniella Karlsson, Carola 
Fogelgren, Peter Drexel och Carl Gustav 
Pettersson. Nyfiken hör av dig till 
daniellakarlsson.89@gmail.com. 

Årsmöte
Nyfiken på vad som hände efter årsmötet, 
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

Valberedningen består av Katarina 
Lönnqvist, (sammankallande), 0121-218 
85 och Tomas Sannerud 011-14 27 32. 

Revisorer är Lars Druid och Margareta 
Jacobsson. 

Städning av Vimman
Vi behöver städa och rensa ur på Vimman. 
Ordföranden Ingrid Ögren har gjort upp en 
plan. Ansvariga på plats är Carola 
Fogelgren och Margareta Jovanovic. Kan 
du hjälpa till hör av dig till någon i 
styrelsen eller kontakt@teatersythercopie.se. 

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.

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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