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Teatervänner!

Familjeteater

Efter att ha varit föreningens kassör i tre år och
dessförinnan dess revisor, har jag nu tagit över
som ordförande. Tillsammans med hela styrelsen
vill jag arbeta för att ”främja ett aktivt teaterliv i
Huskvarna”, som det står i våra stadgar.
Styrelsen vill med detta brev informera alla våra
ca 380 medlemmar om vad som händer i
föreningen.

I Missionskyrkan i Huskvarna har vi arrangerat
Familjeteater under våren. Här har alla föreställningar varit fullsatta, vilket är mycket
glädjande. I höst blir det nya föreställningar den
21/9, 26/10, 23/11 och 7/12.

Årsmöte i Galleri Smedbyn den 26 februari.
Styrelsen fick följande sammansättning:
Rolf Larsson, ordförande
Jörgen Bergström, vice ordförande
Birgitta Öhling, sekreterare
Kerstin Larsson, vice sekreterare
Gunnar Eckert, kassör
Lars-Gunnar Sandahl
Annika Wennberg
Christina Pihlkvist
Sandra Dini-Daag
Irene Rask, adjungerad
De avgående funktionärerna avtackades för sina
insatser och de nya ledamöterna Christina,
Sandra och Gunnar välkomnades.

Efter förhandlingarna utdelades årets Luddepris
till Ulf Haglund och Olle Johansson. De har
under många år gjort fenomenal scenografi till
olika teateruppsättningar och revyer och det
senaste året arbetat med scenografi och annat
praktiskt i Smedbyprojektet.
Därefter bjöds alla på kaffe och smörgås samt
stämningsfull sång av gruppen ”Tio Damer”.
Kaffe mé drömmar
Under våren har vi haft Kaffe mé drömmar med
fyra, trevliga, omväxlande och välbesökta föreställningar på Huskvarna bibliotek. Till hösten
bjuder vi åter medlemmar och andra på nya
program och billigt fika på lördagar i oktober.
Föreningen Teater i Huskvarna
Tfn: ordf 036-14 19 54, kassör 036-13 83 04

E-post: info@teaterihuskvarna.se

Teaterresan
Teaterresan gick i mars till Linköping, där vi såg
musikalen om Familjen Addams. De 25 personer
som åkte med var mycket nöjda.
Smedbyprojektet
I den lilla teaterlokalen ”Lillsläggan” i Smedbyn
spelade barnen i Gunnar Anderssons teatergrupp
12 föreställningar av ”Askungen” respektive
”Rödluvan”, under sportlovet. Dessutom visades
en film om bröderna Grimm. De flesta föreställningarna var fullsatta.
Den 19 maj deltar barn från Lillsläggan vid
Barnens Festivaldag i Folkets Park.
I slutet av maj blir det Musikalmedley i Teaterträdgården i Smedbyn. Det blir föreställningar
fredag 24/5 kl 19.00, lördag 25/5 kl 15.00 och
19.00 samt söndag 26/5 kl 15.00. Biljetterna
kostar 50 kr. Biljettkassan vid Smedbygatgan 10
öppnar 2 timmar före föreställning. Om så
önskas kan biljetter reserveras via telefon 070328 16 18 (även SMS).
Den 1 juni förra året var vi med och startade upp
Smedbyprojektet, genom att hyra de fyra
lägenheterna på Smedbygatan 10. Drivande för
verksamheten där har varit Gunnar Andersson.
Han har tillsammans med ytterligare några få
personer fått igång en mycket bra verksamhet för
barn och ungdomar med teater, dans och musik.
Vi i styrelsen är mycket tacksamma för allt det
arbete och engagemang dessa personer lägger
ner.
Från och med den 1 juni i år kommer Gunnar
Andersson och den nybildade föreningen
Smedbyaktörerna, att helt ta över ansvaret för
projektet. Vår förening kommer dock fortsättningsvis att ha möten för styrelse och arbetsgrupper i detta hus.
Vänd!
Bankgiro: 817-5531

Hemsida: www.teaterihuskvarna.se
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Sommarteater i Folkets Park
I sommar kommer folklustspelet ”August i
Paltebo-på friarstråt” att spelas i Folkets Park.
Det är Wilhelm Moberg som skrivit detta spel.
Precis som tidigare är det ett samarbete mellan
vår teaterförening och Vulkanteatern. För mer
information surfa in till www.vulkanteatern.se
eller hämta ett flygblad på Huskvarna Bibliotek.
Föreställningar: 1, 4, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18,
25, 27och 29 juni. Vardagar 19.00, Lördag och
Söndag 17.00

Gatuteater
Den 5 och 7 augusti kl 18.30 blir det gatuteater i
Smedbyn. Till detta arrangemang är det fri entré
för alla. Som förra året är det Marie Alonso som
skrivit manus och regisserar föreställningen om
en familj i Faktoribyn, efter 1700-talet kallad
Smedbyn. Det blir en repris av förra årets succé.
Ni som såg och gillade den är välkomna att se
den igen och ni som inte hade tillfälle, passa på
denna gång. I år blir det inte någon fortsättning
med kyrkogårdsteater samma kväll. Däremot blir
det kykogårdsteater på Huskvarna kyrkogård den
6 och 8 augusti kl 18.30.
Huskvarnarevyn
En av årets höjdpunkter har vi sparat till oktober
månad. Då sätter vi upp Huskvarnarevyn i
samarbete med föreningen Revysmedjan (före
detta Landstingsrevyn). Det blir 17 föreställningar. Vi kommer ut med mer information om
revyn i nästa medlemsbrev. Håll också ögonen
öppna efter annonser i pressen och titta in på
föreningens hemsida, eller se information på
föreningens anslagstavla vid Smedbygatan 10.
Övrigt

Vi har även i sommar ett paketlotteri vid varje
föreställning och till det behövs vinster. Vi tar
gärna emot saker av er, som ni tycker kan passa
som lotterivinst. Ta kontakt med Birgitta Öhling
på tfn 036-13 57 10 eller 0733-42 39 69.
Erbjudande: Till premiären den 1 juni kl 17.00
kan våra medlemmar köpa biljett till rabatterat
biljettpris, bara en hundralapp. Vid köp, eller
beställning, av biljett till premiären, talar du om
att du är medlem. Rabatterad biljett kan köpas på
samtliga biljettställen, dock inte på Internet.
Principen först till kvarn gäller som vanligt.
Biljetter säljes på: Programbolaget 036-12 95 00,
Spira 036-32 80 80, Stadsbiblioteket Jönköping,
Huskvarna bibliotek, Jönköpings Turistbyrå eller
www.programbolaget.se. Biljetter säljs också i
Huskvarna Folkets Park en timma före varje
föreställning.
Föreningen Teater i Huskvarna
Tfn: ordf 036-14 19 54, kassör 036-13 83 04

E-post: info@teaterihuskvarna.se

Efter ombyggnaden av Huskvarna Teater har
Kulturskolan nu fått bra lokaler för sin verksamhet. Vi hoppas att det ska locka många barn
att ta del av denna satsning på musik, teater och
dans. I samband med nyinvigningen överlämnade föreningen en tavla av Lennart Nilsson,
Hyltebruk. Den kallas ”Konstnärsträdet” och
kommer att pryda deras personalrum.
Vi vill uppmana alla medlemmar att lämna epostadress till oss, om ni har tillgång till dator.
Då kan vi snabbare, enklare och billigare nå ut
med information till er. Ibland dyker det upp
något med kort varsel, där ni t ex kan få köpa
biljetter med rabatt till någon föreställning, se på
provföreställningar eller genrep. Då är vår enda
möjlighet, att informera via e-post. Meddela oss
om detta till medlemmar@teaterihuskvarna.se.
För styrelsen
Rolf Larsson, ordförande
Vem finner det inte roligt och bra
att våren är kommen och vintern ra?
(Alf Henriksson)

Bankgiro: 817-5531

Hemsida: www.teaterihuskvarna.se

