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bestämd dam som är ordförande i föreningen
Moralens väktare, samt deras giftaslystna
dotter. Vad händer när det plötsligt börjar gå
Vi kan konstatera att årsmötet i januari blev rykten om den förförande dansösen Zpanska
lite lätt kaosartat en stund. Men med upp- Flugan, en gammal ungdomssynd, och en
finningsrikedom, gott humör och med goda son......
intentioner så kunde vi till slut bereda plats för
På scenen i Teaterladan står tio rutinerade
det stora flertalet.
amatörskådespelare, redo att roa sin publik.
Att årets Luddepris gick till Christer Möller
och att hans film om Stig Jonsson visades, I rollerna:
bidrog självklart till ett stort intresse att delta. Carl Michael Karlsson, Lotta Molin,
Därefter har vi genomfört fyra välbesökta Alexandra Thedeby, Kenneth Svan,
”Kaffe
mé
Drömmar”
under
mars. Siw Lindström, Staffan Sundman,
(Arrangemanget kommer under hösten att Malin Karlsson, Erica Gustavsson,
Per Carlgren, Janne Cederhöjd.
flyttas till annan lokal.)

Hej alla teatervänner!

Vi har också varit medarrangör till barn- och Föreställningsdagar:
Fredag 2 juni, kl 19.00 PREMIÄR!
ungdomsteatern ”Törnråz@”.
Torsdag 8 juni, kl 19.00
Ett intensivt arbete har under våren påbörjats Fredag 9 juni, kl 19.00
av styrelsen med planering för ny Lördag 10 juni, kl 16.00
Söndag 11 juni, kl 16.00
mångfacetterande verksamhet under 2017.
Tisdag 13 juni, kl 19.00
Nu ser vi med spänning fram emot sommarens Torsdag 15 juni, kl 19.00
teater i Huskvarna Folkets Park. En tradition Lördag 17 juni, kl 16.00
Söndag 18 juni, kl 16.00
sedan år 2001.
Tisdag 20 juni, kl 19.00
Biljetter:
Medlemmar i Föreningen Teater i Huskvarna
och Vulkanteatern har möjlighet att köpa biljett
till föreställningarna 2 och 8 juni, kl 19.00 för
150 kr (ordinarie pris 240 kr). Du bokar/köper
dina biljetter till medlemspris på Spira,
tfn 036-32 80 80.

Vulkanteatern i samarbete med Föreningen
Teater i Huskvarna sätter upp den klassiska
komedin Spanska Flugan av Franz Arnold
och Ernst Bach från 1914, nu som Zpanska
Flugan, dramatiserad av Peter Dalle och
Robert Gustafsson.

Biljetter till ordinarie pris kan köpas på Spira
måndag-fredag, kl 11-18 (telefonbokning mån,
ons, fre, kl 09-18 och tis, tors, kl 11-18).
Dessutom kan biljetter köpas på Internet:
http://smot.ebiljett.nu/tag/318.
Kvarvarande
biljetter kan köpas i Huskvarna Folkets Park
en timma före varje föreställning.

Vi får bl a träffa senapsfabrikör Stark, som
bara har senap i huvudet enligt hans hustru, en
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Kaffe mé drömmar
Biblioteket stänger och vi blir utslängda men
till hösten ska vi dra igång Kaffe mé drömmar
i annan lokal. Boka den 7, 14, 21 och 28
oktober så återkommer vi med plats och
program i höstens medlemsbrev.

Huskvarnarevyn 2017 spelas följande
dagar:
13 okt
14 okt
20 okt
21 okt
22 okt
24 okt
27 okt
28 okt
29 okt
1 nov
3 nov
4 nov

19.00
15.00 + 18.00
19.00
15.00 + 18.00
15.00 + 18.00
19.00
19.00
15.00 + 18.00
15.00 + 18.00
19.00
19.00
15.00

Till alla föreställningarna som är kl 15.00
(utom den 4 nov) har medlemmar i Föreningen
Teater i Huskvarna möjlighet att köpa biljett
till reducerat pris. Mer info om detta i nästa
medlemsbrev.
Vi vill sträva efter att få ut snabba meddelanden till våra medlemmar, till en lägre kostnad.
Därför ber vi dig som har en mail adress
och inte meddelat den till föreningen att
göra så på medlemmar@teaterihuskvarna.se.
Här kan du också göra vanlig adressändring.

Önskar ni kontakta styrelsen, så finns våra
uppgifter på hemsidan, se nedan.
Varmt välkomna!
Marianne Ericsson, ordf
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