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Gott Nytt År alla teatervänner! 
Det är dags att summera år 2016 och framförallt 
blicka framåt på 2017. 

Som vanligt har vi arrangerat Kaffe mé drömmar 
och Barn- och familjeteater.  

Tillsammans med Vulkanteatern har vi 
arrangerat sommarteatern ”Stulen kärlek”, en 
modern klassiker skriven av Krister Claesson, 
som också är känd från komikerduon Stefan & 
Krister. Föreställningarna genomfördes i 
Huskvarna Folkets Park– mycket välbesökta! 

Många medlemmar i föreningen har varit med 
och jobbat med servering m m i de olika 
projekten.  

Styrelsen vill framföra ett stort tack till er alla! 

 

Årsmöte 
Ni hälsas alla välkomna till årsmöte i Föreningen 
Teater i Huskvarna måndagen den 20 februari  
kl 18.00 i Restaurang Appelbladska i 
Smedbyn  (f d Galleri Smedbyn). OBS TIDEN! 

Om du vill ta upp någon speciell fråga till 
behandling på årsmötet är du välkommen att 
skicka den till föreningens e-postadress eller 
kontakta sekreteraren på telefon senast den  
6 februari. Se nedan.  

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar utdelas 
årets Luddepris. Styrelsen har beslutat att priset 
denna gång ska tilldelas Christer Möller. Priset 
delas i år ut för 13:e året i rad. 

Föreningen bjuder på kaffe och smörgås.  

Därefter kommer Christer Möller att visa sin 
senaste film ”I Huskvarna med Stig Jonsson”. 

Filmen handlar om hur Stig ser tillbaka på ett liv 
med kulturen, skolan och politiken. Intervjuare 
är Lars-Åke Engblom och Christer Möller har 
filmat. Inspelningen gjordes den 12 augusti 
2015. Filmen har inte tidigare visats för någon 
större publik. 

 
Medlemsavgift 2017 
Det är dags att betala in medlemsavgiften för 
2017. Avgiften är 50 kr för enskild medlem och 
100 kr för familj boende på samma adress. 
Inbetalning görs till nedanstående bankgiro 
senast den 28 februari. Använd bifogat 
inbetalningskort om ni inte betalar via internet. 
Vid inbetalning via internet anges namn på de 
personer avgiften avser. 

 

Nu till vad som händer framöver! 

 
Nyårsrevyn Återtåget 

Alla medlemmar i Föreningen Teater Huskvarna 
erbjuds att köpa rabatterade biljetter till nyårsre-
vyn på Jönköpings Teater. 
Priset är 150:-/person och gäller onsdag 25/1, 
samt fredagarna 20/1, 27/1 och 3/2 kl. 19:00.       
Boka genom sms till:  
producent Jennie 0704-97 02 63 eller  
biljettkassörska Britt-Marie 0705-83 14 85 
 

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

4/3 Ehrling Lundberg - My way – sånger från 
1955-2015 
 
11/3 Christer Möller - Film om Calle Örnemark 
 
18/3 Bernt Lindqvist - Teater och sånt 
                           

25/3 Birgit Carlstén  - Underhåller med musik 
och ord 

 
Kaffe mé drömmar arrangeras av Föreningen 
Teater i Huskvarna i samarbete med NBV, 
Huskvarna bibliotek och Kultur Jönköpings 
kommun. 
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Sommarteater i Folkets Park 2017 
I juni månad är det åter dags för teater i Folkets 
Park i Huskvarna. Då spelas en bearbetning av 
farsen "Zpanska flugan”, som gjorts av Peter 
Dalle och Robert Gustafsson. Precis som tidigare 
år sker det i samarbete med Vulkanteatern. 

 
Vårens teaterresa 
Torsdagen den 16 mars är det dags för en ny 
teaterresa till Skövde Stadsteater.  
Där ser vi Länge leve Laila- ”Yrvädret från 
Trollhättan”. Laila Westersund – får i denna nya 
pjäs en hyllning som en av vårt lands första 
kvinnliga komiker, som banade väg för en rad 
efterföljare. 
För regin står Birgit Carlstén, som också är med i 
föreställningen. Övriga medverkande är Carina 
Perenkranz, Kaj Lärka och Lennart Palm. 
Föreställningen är 1 timma och 45 min inklusive 
paus. 
Avresa från Huskvarna Bibliotek kl. 15.45 samt 
från Bussgods i Jönköping kl. 16.00. 
Beräknad hemkomst ca 22.00 
Pris för medlemmar 350:- och övriga 400:-.  
I priset ingår resa, teaterbiljett och förtäring 
(räksmörgås, vatten/lättöl) före föreställningen. 
Anmäl eventuell specialkost. 
Vi har 54 platser och som vanligt gäller först till 
kvarn… 
Vänligen betala till föreningens bankgiro enligt 
nedan, omgående efter anmälan.  
Skriv teaterresa och namn i meddelanderutan.  
Anmäl dig till Ewa Lennqvist tfn 0705-360501 
eller på e-post ewa.lennqvist@gmail.com 
Anmälan senast 2017-02-15. 

 
Medlemsinformation 

Lämna gärna e-postadress till oss, på adress 
medlemmar@teaterihuskvarna.se, om ni har 
tillgång till dator. Då kan vi snabbare, enklare 
och billigare nå ut med information till er.  

Det gäller medlemsbrev, men ibland får vi också 
något erbjudande, som vi måste få ut snabbt.    
Då är vår enda möjlighet, att informera via e-
post. Var vänliga och meddela oss också om 
ändrad post- eller e-postadress!  

Ifall du inte har e-post själv så kanske det kan gå 
via någon anhörig eller annan vän? 

I årets första medlemsbrev, som också är kallelse till 
årsmötet, bifogas inbetalningskort för medlemsavgift 
2017. 

 

Varmt välkomna till årsmötet och våra övriga 
aktiviteter! 

För styrelsen/Marianne Ericsson 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSTOPP!  Barn- och Familjeteater 
Lördagen den 22 april, kl 15.00 arrangerar vi teaterföreställningen Törnråza på Huskvarna Teater. 
Föreställningen bygger på sagan om Törnrosa, men är bl a även influerad av sagorna Snövit och 
Rödluvan. Målgrupp är skolbarn i låg- och mellanstadiet, men även rolig för äldre. Föreställningen är 
en produktion av Vulkanteatern.  

Biljetter kan bokas på telefon 0735-44 33 48 eller köpas vid entrén i mån av plats.  

Biljettpris: 50 kr/person. Mer info, se www.vulkanteatern.se 

 

De sedvanliga barnteaterföreställningarna för barn, ca 3 - 8 år kommer tyvärr inte att spelas i 
Huskvarna under våren, utan endast i Jönköping (på Spira).  


