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Söderköpings undre värld 
Lördag 16 maj kl 10.00 ägde en historisk 
vandring i Söderköpings centralort rum där 
vi besökte ett antal historiska källare. Ett 
samarbete med Sankt Ragnhilds Gille, där 
guider från gillet ledde besökare genom 
Söderköping och medlemmar ur Teater 
Sythercopie medverkade. 
 
 

Emil!!! Nya hyss i Katthult 
En väldigt lyckad sommar för årets val av 
spel Emil!!! Nya hyss i Katthult är nu till 
ända. Mats Huddéns fina dramatisering av 
Astrid Lindgrens berättelse. 
 
Frida Nyström regisserade denna historia 
utmärkt, många entusiastiska och 
engagerade aktörer visade upp sig på 
gården och i staden. Tillsammans med i 
stort sett lyckat teaterväder gjorde allt att 
över 1 400 personer hittade till 
Wallbergska gården. 
 
Producenten Carl Gustav Pettersson höll 
ett vakande öga över allt och var med varje 
kväll, välkomnade alla besökare. 
 
Scenografin utfördes utmärkt under Anders 
Nyhléns övervakning med en snurrscen för 
snickarbon. 
 
 
Söderköpings Gästabud 
Under Gästabudet 27 – 30 augusti kommer  
Teater Sythercopie delta med två före-
ställningar. Dels kommer vi att uppföra 
1302 års kröningsceremoni i S:t Laurentii 
kyrka. Ola Lönnqvist står bakom detta 
spel. Framförs lördag och söndag, kl 13.00 
bägge dagarna. 
 
Vid Kalle mä pipas stuga kommer vi att 
spela en historisk fars, De buttra systrarna. 
Lars Fredman leder detta arbete, med stöd 
av flera andra. Planeras uppföras lördag kl 
11.00, 15.00, 16.30, söndag kl 11.00 och 
15.00. Frågor kontakta Lars Fredman, 
fredman57@spray.se. 
 
 
 

Årsmöte 
Nyfiken på vad som hände efter årsmötet, 
mejla kontakt@teatersythercopie.se. 
Styrelsen ser efter årsmötet 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, 076-401 06 78 
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.  
 
 
Mer teater 
Är du sugen på att göra mer teater, hör av 
dig till någon i styrelsen, kontaktuppgifter 
se ovan. 
 
 
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 


