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Teatervänner! 

Nu väntar snart nya arrangemang i Huskvarna, 
som vår förening arrangerar själva, eller i sam-
arbete med andra. Det börjar redan i augusti, 
med en teaterföreställning i Esplanaden. Sedan 
följer sedvanliga Kaffe mé drömmar och Barn- 
och Familjeteater. Som om inte detta vore nog är 
vi medarrangör för Huskvarnarevyn i oktober. 
Väl mött till dessa program! 

Gatuteater ���� Esplanadteater 

Vi vill påminna om teaterföreställningen på  
Alf Henriksons Plats på Esplanaden i augusti. 
Föreningen Teater i Huskvarna är arrangör. 
Torsdagen den 13 och tisdagen den 18 augusti, 
kl 18.30 är alla är välkomna att se denna 
föreställning. Eva Edevik har skrivit manus, 
inflätat med Alf Henriksons texter. Eva svarar 
även för regi. 

Medverkande: 
 

Fri entré! Ta gärna med egen stol, för det 
finns ganska få sittplatser. 
 

 
Foto: Peax Svensson 

Markurells i Wadköping 2015 

I år igen har en lyckad föreställning satts upp i 
Folkets Park i Huskvarna. Även om vi inte nådde 
förra årets publikrekord, blev det en väldigt 
lyckad produktion. Ca 2650 personer såg den. 

Huvudpersonen i produktionen Per Carlgren var 
i sitt ”esse”. Vi kunde se hur han trivdes i den 
rollen. Alla i ensemblen medverkade till att 
publiken fick uppleva något speciellt.  

Det var precis som tidigare år en stor grupp 
medlemmar från FTH och Vulkanteatern som 
deltog i arbetet före, under och efter 
produktionens slut. Scenografigruppen gjorde ett 
fantstiskt jobb. Vilken scenlösning! Alla som 
arbetade i serveringen och lotteriet, gjorde det 
med den äran. Det kom in många ”kronor” till 
projektet. Allt fungerade väldigt bra.  

Ett STORT TACK till ALLA.  

Huskvarnarevyn 2015 

Som vi redan informerat om kommer 
Huskvarnarevyn tillbaks i höst. Föreningens 
medlemmar kan köpa biljetter till rabatterat 
pris. Vid två tillfällen kommer vi att ha 
försäljning av sådana biljetter. Det blir på 
torsdag den 27/8 kl 16.30 – 18.30 och lördag 
den 29/8 kl 10.00 – 12.00. Då kommer vi att 
sälja biljetter till våra medlemmar för 200 kr, till 
de fem första föreställningarna. Ordinarie 
biljettpris är 290 kr (pensionär 250 kr och 
ungdom 150 kr). 

 

Föreställningar: 9, 10, 11 13, 16, 17, 18, 21, 23, 
24 och 25 oktober. Lördag o söndag kl 15.00 och 
18.00. Övriga dagar kl 19.00. 

Liksom förra gången, är det RevySmedjan, i 
samarbete med Föreningen Teater i Huskvarna 
som arrangerar. Då kan det bara bli bra - eller 
bäst! 
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Barn- och Familjeteater hösten 2015 

Vi fortsätter med föreställningar under hösten och 
platsen är densamma som tidigare: En mysig lokal 
i Missionskyrkan i Huskvarna! Alltid kl 15.00. 

Lördag 12 sept. ”Beatrix värld” 

Dock-teatern Tittut ger 
en föreställning fylld 
av dans och musik 
inspirerad av Beatrix 
Potters bildvärld. För 
barn 3–6 år. 

Lördag 3 okt. ”Barbie-Nils och pistolproblemet” 

Teater Barbara ger 
berättelsen om Nils, 
som fyller 5 år och får 
önska sig vad som helst 
i leksaks-affären. För 
barn 4–7 år. 

Lördag 7 nov. ”Snigel Blå” 

En rolig, musikalisk och 
fantasi-fylld rimsaga 
efter en bok av Einar 
Norelis. Snigel blå ger 
sig ut på en spännande 
färd till Äventyrslandet. 
För barn 3–6 år. 

Lördag 5 dec. ”Flickan och trollen – Äventyret” 

En saga full av äventyrs-
lust, vacker älvsång och 
hemliga ramsor. Vi får 
träffa en sorgsen prins, 
en knasig trollfamilj och 
en modig hjältinna, så 
klart! För barn 4–8 år. 

Barn- och familjeteatern arrangeras av Musik & 
Teater Vänner i Jönköping i samarbete med 
Föreningen Teater i Huskvarna och Kultur 
Jönköpings kommun. 

Biljetten kostar 50 kr (oavsett ålder!) och köps på 
Biblioteket i Huskvarna, Spira eller på 
www.smot.se. Eventuellt överblivna biljetter säljs 
i Missionskyrkan 1 timme före föreställning. 

Kaffe mé drömmar 

Vi hälsar er välkomna alla lördagar i oktober till 
"Kaffe mé drömmar" på Huskvarna bibliotek. Vi 
serverar gott och billigt fika från kl 10.30. 
Programmet börjar kl 11.00. Fri entré. Det 
blir många omväxlande och trevliga program. 

Lördag den 3 okt 
Albanien – landet vid sidan om 
Bertil Johansson berättar. 

 

 

Lördag den 10 okt 
Samma visa.  
Visor o lite schlager med 
Lena Ginsby Robért. 

 

Lördag den 17 okt 
Alice Tegnér 
med Ann-Britt Björnlinger, 
Birgitta Lekenstam och 
Annmarie Davelid. 

 
Lördag den 24 okt 
Dag Hammarskjöld 
P-O Kallings kåserar. 

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

Övrigt 

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  
e-post. 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! 

 

För styrelsen / Rolf Larsson 


