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Teatervänner!
Föreningen Teater i Huskvarna, FTH inväntar
inte höstmörkret utan vi kör igång direkt med
aktiviteter. När du läser det här har vi redan givit
två förställningar med en humoristisk historia
från -59. Nu vet alla besökarna hur det var att
campa med en ambitiös familjefar som planerare
och två motorburna ungdomar på oplanerat
besök. Dessutom kom Ingos välbekanta rallarsving in i spelet!! Marie Alonso berättar en story
med känsla för 50-talet via sex otroligt duktiga
ungdomar som skådespelare!

Medarbetare i FTH?
Under hösten pågår en kampanj för att bredda
vår kader av arbetsglada medlemmar. Vi behöver
bli fler som är med och hjälper till med
servering, marknadsföring, kommunikation,
planering mm. Du får gärna höra av dig till
undertecknad ifall du tycker det här låter roligt.
Ja, egentligen är jag säker på att alla tycker att
det är roligt att vara aktiv medlem – det gäller
bara att ha tid och ork!

Hedebyborna i Folkets Park 2014
Publikrekord! Å-rensningen gick hem hos
publiken. De drygt 25 skådespelarna förmedlade
verkligen hur det var i Sven
Delblancs Sörmland. Inledningen med alla skådespelare
från Vulkanteatern på scenen
ger mig fortfarande rysningar.
Det var en underbar start!
2750 personer sökte sig upp
till den klassiska Teaterladan.

Det var en stor grupp medlemmar från FTH som
deltog i arbetet med framförallt serveringen och
lotteriet, men också i för- och efterarbete på
annat sätt. Allt har fungerat riktigt bra! Det
mångåriga samarbetet med Vulkan ger en fin
sommarstart i Huskvarna Folkets Park.

Mer teater i Huskvarna!
I samarbete med Smålands Musik och Teater ger
vi två föreställningar i Huskvarna Teater:
3 oktober: ”Shirley Valentine” med Carina
Perenkranz (en av Com Hem-damerna). Den
medelålders Shirley tycker livet är lite
slentrianmässigt. När väninnan Jane vill ta med
henne till Grekland funderar Shirley över om
någon som är så misslyckad som hon verkligen
har rätt att göra något så radikalt. Hon får nya
intryck under resan …..
14 november: ”Min arm” med Mathias Lithner.
En tragikomisk monolog om ett liv. Med
teaterchef Lars Melins ord: ”Min arm är en
dråplig och skruvad berättelse som får
omstörtande konsekvenser. Det gläder mig
mycket att vi har lockat hit regissören Johanna
Larsson och scenografen Linda Wallgren att
tillsammans med Mathias Lithner, som gör den
enda rollen, förvalta detta lilla mästerverk.”
Biljetter för endast 130 kr/st finns att köpa på
Biblioteket i Huskvarna, på Spira, på Turistbyrån
i Jkpg och i Gränna och på www.smot.se, gå till
exempel in på Biljetter – Bokning.

Barn- och Familjeteater hösten 2014
Fyra lördagar under våren har det spelats trivsam
och
uppskattad
barnteater.
Givetvis fortsätter det under
hösten
och
platsen
är
densamma: En mysig lokal i
Missionskyrkan i Huskvarna!
Lördag den 13 sept kl 15.00
”Lilla spöket Laban” med
Boulevardteatern, Stockholm
(3 - 8 år)
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Lördag den 25 okt kl 15.00

Lördag den 4 okt Musikbingo
med Gunnar. Hr Andersson leker
med oss och antagligen blir det
lite ”sjungning” också!

”Fröken Sill simmar till”
med Musikteater Big Wind,
Göteborg (3 - 6 år)

Lördag den 11 okt

Lördag den 22 nov
kl 15.00
”Så går ingen kamel” med Panikteatern, Uppsala
(3 7 år)

"Den gamla gården". Arne Hjertqvist, fd rektor
på Alfred Dalinskolan, berättar om sitt
farföräldrahem.
Lördag den 18 okt Visor och berättelser med
Peder Losten
Lördag den 25 okt Godbitar ur Teaterstickornas
produktion!

Lördag den 13 dec kl 15.00
”Lille Viggs äventyr på
julafton” med Teater
Pelikanen, Norrköping
(från 4 år)
Barn- och familjeteatern arrangeras av Musik &
Teater Vänner i Jönköping i samarbete med
Föreningen Teater i Huskvarna och Kultur
Jönköpings kommun. För vår del är det Annika
Wennberg som är huvudansvarig.
Biljetten kostar 50 kr (oavsett ålder!) och köps
på Biblioteket i Huskvarna eller på
www.smot.se.

Kaffe mé drömmar arrangeras av Föreningen
Teater i Huskvarna i samarbete med NBV,
Huskvarna bibliotek och Kultur Jönköpings
kommun. Birgitta Öhling är huvudansvarig inom
teaterföreningen.
Alltid gratis, men begränsat antal platser.

Övrigt
Kaffe mé drömmar
Arbetsgruppen är nu klar med programmet för
lördagarna i oktober månad. Alla tillfällen i
biblioteket i Huskvarna med start kl 11.00.
Titta gärna ned redan kl 10.30 för en kopp kaffe!
Lördag den 20 sept ett Extra
Kaffe mé drömmar inplacerat
i Huskvarnaveckan! Gunilla
Wallenström berättar om, och
läser dikter av, Atle Burman.

Använder du nätet? Ge oss då din e-postadress
på medlemmar@teaterihuskvarna.se så kan vi
snabbare, enklare och billigare nå ut med
information till dig. Det gäller medlemsbrev,
men ibland får vi också något sent erbjudande.
Då är vår enda möjlighet att informera via epost. Ifall du inte har e-post själv så kanske
det kan gå via någon anhörig eller annan vän?
Var vänliga och meddela oss också om ändrad
post- eller e-postadress!
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