Vänner i Teaterföreningen!

September 2012

Hösten har tagit oss med stormsteg och vi blickar nu åter tillbaka på en härlig sommar med
sommarteater Hotelliggaren i Huskvarnaparken. I samarbete med vår partner Vulcanteatern
levererades den sista föreställningen av Ray Cooney och det på ett alldeles utomordentligt sätt och
som sågs av drygt 2 000 personer. Tack vare fina insatser av teaterföreningens medlemmar fick
föreställningen fin scenografi och väl fungerande kringarrangemang.
Vi bjöd Huskvarnaborna på en fantastiskt gripande föreställning i Smedbyn vid två tillfällen, så
gripande att folk stod och grät på gatan. Ett särskilt tack riktar vi till Marie Alonzo och hennes duktiga
ungdomar.
Föreningens verksamhetsprojekt i Smedbyn är nu i full gång. Som de flesta vet har vi hyrt ett helt hus
för att där med Gunnar Anderssons hjälp bedriva barnteaterutbildning och icke bara teater, utan
även dans, sång och musik. Gunnar har mer planer som han kommer att förverkliga när han hinner.
Huset har iordningsställts på ett utomordentligt sätt av trion Gunnar Andersson, Ulf Haglund och Olle
Johansson. Skyltar, tjusiga skyltskåp som smälter in i miljön, möblerade rum och det ena med det
tredje är resultatet av deras engagemang. Ett jättestort tack för det och det är tack vare dessa herrar
som verksamheten nu är i full gång och första framträdandet gjordes av barnteatern under Fallens
Dag. I dagarna har man börjat repetera en pjäs av Elsa Beskow som ska spelas helgen 5 – 7 oktober i
trädgården på Smedbygatan 10. Premiär den 5 oktober 19.00 av Kungen som bytte bort minnet.
Vi behöver hjälp i Smedbyn med trädgård och lite av varje, känner du lust att hjälpa till kontakta
Hans Järeby 0730-619800 eller titta förbi och se hur fint vi fått det. Kolla i fönstren, där kan det dyka
upp lite överraskningar.
Nu till höstens Kaffe me drömmar.
Lördag 6 okt:
för

Huskvarna stråkdrag/Kulturskolan Busfrön på stråk visar vad de går

Lördag 13 okt:

Från visa till pop, från Margareta Melin till Eric Clapton, av Eva
Cederblad och Maikel Solaas.

Lördag 20 okt:

PRO Hovslätt teatergrupp spelar ”Vårdvalet”.

Lördag 27 okt:

Så minns vi ”Bara Tusen korta år”.
Delar ur Tusenårskören framför sångerna ur Alf Henriksons spektakel till
bilderna från spelet och med sammanbindande textläsning. Ett urval
scenkläder kommer att visas. Kaffe mé drömmar arrangeras av
Föreningen Teater i Huskvarna
i samarbete med NBV,
Huskvarna bibliotek och Kultur Jönköping.
Plats: Huskvarna Bibliotek 11.00
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Barn- familjeteater hösten 2012 i Missionskyrkan Huskvarna kl 15.00
Entréavgift 40 kr för stora som små. Det är inte ovanligt att det blir fullt så förboka gärna biljetter på
Huskvarna bibliotek, Spiras biljettkassa 036-328080 eller www.smot.se

Lördag 22 sep

Lilla syster Karin går alldeles vilse
Lilla syster Karin ger sig ut på äventyr alldeles ensam och utan storebror
som alltid talar om hur allt egentligen ska göras! Om att bli modig fast
man är lite rädd.

Lördag 13 okt

Bulan och Fisen
Melesio och Hedvig träffas i lekparken. De försöker leka, men de är så
olika att det bara blir fel. När allt är som mest hopplöst blåser det upp
till storm. En hyllning och kärleksförklaring till fantasin och leken.

Lördag 17 Nov

Dollans dagis
Dollan ska gå till dagis. På dagis finns Knutte och Raffe. Kan man
verkligen leka på tre.

Lördag 8 dec

Pepparkakskungens julgransplundring
En tidig vintermorgon sitter pepparkakskungen och funderar. Han vill så
gärna ställa till med en julgransplundring, men har svårt att skriva
inbjudningskorten för han har tappat sitt ena russinöga och det andra
blev bränt i ugnen när han gräddades. Om rädslan att inte få vara med i
gemenskapen.
Barn- och familjetetaer arrangeras av Musik & Teatervänner i Jönköping
i samarbete med Föreningen Teater i Huskvarna.

Smedbyn

5 – 7 oktober Kungen som bytte bort minnet
1 – 3 november Smålands Kulturfestival tema Astrid Lindgren vi
smyckar Smedbyn med figurer ur Astrid Lindgrenproduktioner, samt
bjuder dagligen på teaterstycken av Astrid. 3 nov. 16.00 kommer Inger
Nilsson med sin föreställning Astrid, jag och dom andra.
Söndag 2 dec julmarknad. Givetvis är vi med och deltar även denna dag
hälsar Gunnar Andersson i Lillsläggan.

Välkomna!
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