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Teatervänner! 

I år är det 20-årsjubileum. Vår förening bildades 
den 14 juni 1993, i samband med förberedelserna 
av skådespelet ”Bara tusen korta år”. Detta vill 
vi i styrelsen uppmärksamma på något sätt. Vi 
väljer att göra det på ett av höstens Kaffe mé 
drömmar och närmare bestämt den 12 oktober. 
Då serveras inte bara bullar till kaffet, utan det 
blir tårta. Mer om detta på sida 2. 

Huskvarnarevyn 2013 

Den stora satsningen i höst blir Huskvarnarevyn 
som vi arrangerar i samarbete med föreningen 
Revysmedjan (före detta Landstingsrevyn). Det 
blir 17 föreställningar, med premiär fredagen den 
11 oktober kl 19.00. Därefter ges föreställningar 
kommande lördagar och söndagar kl 15.00 och 
kl 18.00, samt onsdagar och fredagar kl 19.00. 
Den sista föreställningen är söndagen den 27 
oktober kl 18.00. 

Ordinarie biljettpris blir 295 kr, men alla 
Huskvarnas vänner får rabatt och köper biljett 
för 250 kr! Biljetterna började säljas  
i mitten av augusti bl a på Huskvarna bibliotek 
och www.programbolaget.se. Nu i början av 
september har det redan sålts bra med biljetter 
och det kan vara lämpligt att snarast köpa biljett, 
om man inte redan gjort det. 

Medlemmar i vår förening ansvarar bland annat 
för pausservering och garderob. Det finns 
fortfarande några föreställningar där vi har lite 
dåligt med bemanningen till detta. Om du kan 
tänka dig att hjälpa oss med detta är du hjärtligt 
välkommen att höra av dig till Kerstin Larsson i 
vår styrelse på telefon 036-14 19 54 eller per  
e-post info@teaterihuskvarna.se.  

Arrangemanget får stöd av Kultur Jönköpings 
kommun och studieförbundet NBV. Ytterligare 
information om revyn hittar ni på hemsidan 
www.huskvarnarevyn.se 

Barn- och Familjeteater 

Följande lördagar arrangeras föreställningar i 
Missionskyrkan i Huskvarna kl 15.00, utom den 
21/9 då tiden är kl 13.00. 

21/9 Obs tiden 13.00 
S. O. S. Rädda Molly 
Teater Pelikanen. 
3 - 7 år.  

26/10 
MÖBÖK, Trollet med den 
gula kepsen. Teater Allena. 
3 - 9 år. 
 

23/11 
Curry, Kompis och den 
försvunna sagan.  
Teater Ung utan Pung.  
4 - 8 år 

7/12 
Jakten på de Osynliga. 
Teater Pelikanen. 
4 – 9 år. 
 

Entréavgift 40 kr för stora som små. Det är inte 
ovanligt att det blir fullt så förboka gärna 
biljetter på Huskvarna Bibliotek, www.smot.se 
eller på Spiras biljettkassa telefon 036-32 80 80. 

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

Vänd! 
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Kaffe mé drömmar 

Vi hälsar er välkomna till höstens "Kaffe mé 
drömmar" på Huskvarna bibliotek respektive i 
serveringen vid Huskvarna Teater. Vi serverar 
gott och billigt fika från 10.30. Programmet 
börjar klockan 11.00. Fri entré. Det blir många 
omväxlande och trevliga program. 

5/10 på Huskvarna bibliotek. 
Huskvarna eller Husqvarna. Kåseri med 
Gunnar Storm och Thomas Ahlebro. 

 
 
12/10 i serveringen vid Huskvarna Teater. 
Högt i Tak. Mart Hallek i ledningen för sin 
folkmusikgrupp. Eftersom vår förening firar sitt 
20-årsjubileum bjuder vi på tårta. 

 
 
19/10 på Huskvarna bibliotek. 
Husförhöret. Klassisk teaterföreställning med 
Rogberga hembygdsförening. 

26/10 på Huskvarna bibliotek. 
Skillingtryck. Berättelser och musik med bland 
andra Christer Rausner. 

9/11 i serveringen vid Huskvarna Teater. 
Smålands Akademi 20 år. Kaffe mé drömmar 
förlängs i år med ett program i november. Även 
Smålands Akademi har i år 20-årsjubileum. 
Huskvarnabördiga Birgit Carlstén kommer att 
leda ett program baserat på akademins senaste 
böcker “Småländska ord och läten” och 
“Småländska förebilder”. Flera av ledamöterna i 
akademin medverkar. 

Kaffe mé drömmar arrangeras av Föreningen 
Teater i Huskvarna i samarbete med NBV, 
Huskvarna bibliotek och Kultur Jönköpings 
kommun. 

Gatuteater 
I augusti i år spelade en grupp ungdomar under 
ledning av Marie Alonso upp ett teaterstycke i 
Smedbyn. Det blev mycket lyckat på alla sätt. 
Vädret var mycket bra och Marie Alonso kan 
verkligen få till en riktigt bra och gripande före-
ställning med dessa duktiga teaterungdomar. 

Även om handlingen var en repris från förra året 
så kom drygt 300 personer och såg de två 
föreställningarna i Smedbyn. 

Kvällarna efter dessa föreställningar spelades 
kyrkogårdsteater på kyrkogården i Huskvarna. 
Även här stod Marie Alonso för manus och regi. 
Handlingen var till en del en fortsättning på den i 
Smedbyn. Dessa föreställningar var också 
mycket bra och välbesökta. 

 

Övrigt 

Vi upprepar uppmaningen att lämna e-postadress 
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 

Optimist 
När missnöjet tryter tar framstegen slut. 
När lyckan är nådd ebbar krafterna ut. 
Men dit är det lyckligtvis långt, som du vet. 
Vi kan räkna med framsteg i evighet. 

(Alf Henriksson) 


