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Teatervänner!  
 
Årsmöte med Föreningen Teater i Huskvarna hölls i år för första gången  
i Galleri Smedbyn. Kvällen blev unik tack vare årets Luddepristagare, kreative Gunnar  
Andersson som fick samtliga deltagare att spela något instrument i en nybildad  
årsmötesorkester. Detta efter väl genomförda årsmötesförhandlingar där undertecknad  
fick förnyat förtroende ytterligare ett år. 
Barbro Alvtegen avtackades för 20 års gedigna insatser i styrelsen och Ann-Charlotte Ruderfors  
för sina insatser, icke minst med att bygga upp föreningens hemsida.  
 
Styrelsen fick följande utseende: Hans Järeby, ordförande, Jörgen Bergström, vice ordförande,  
Kerstin Larsson, sekreterare, Rolf Larsson, kassör, Aina Rieslund, Lars-Gunnar Sandahl, Annika  
Wennberg, i styrelsen invaldes Chri Berglund och Birgitta Öhling som vi välkomnar i styrelsearbetet. 
Iréne Rask, chef för Huskvarna bibliotek, är adjungerad i styrelsen. 
 
Även denna vår har vi arrangerat Kaffe mé drömmar - fem trevliga, omväxlande och välbesökta före-
ställningar på Huskvarna bibliotek. Lika välbesökta har våra barn- och familjeföreställningar  
varit i Missionskyrkan. 
 
Vårens teaterresa gick den 17 mars till Skövde där vi fick se en musikteaterföreställning av Leo  
Kullberg och med musik av Charlie Chaplin uppskattat framförd av Göteborgsoperan.  
När ni kära medlemmar nu får ett nytt medlemsbrev har vi redan kommit långt i årets gedigna  
verksamhet. Vårprogrammen med drömmar till kaffet och barnteater är avklarade. Föreningens  
medverkan i Huskvarna Marknad är också avklarad, men det är bara en del av årets händelser. 
 
Repetitionerna av årets sommarteater i parken, Hotelliggaren av Ray Cooney, pågår för fullt  
i teaterladan där också scenografibygget har fått en rejäl skjuts. Detta tack vare välvilligt inställda  
medlemmar som tycker det är skojigt att få åstadkomma något. Det tackar vi för och självklart är  
vi oerhört tacksamma för denna gedigna insats. 
Det här blir den sista produktionen av Ray Cooney den anses också vara hans bästa. Den har  
lokalanpassats och utspelar sig därför i Huskvarna på 1970-talet. Vi har även i sommar ett lotteri  
vid varje föreställning och till det behövs priser och vi tar gärna emot saker av er om ni tycker de  
kan passa som lotterivinst. Ta kontakt med Aina Rieslund på tel. 145141 
 
Vi erbjuder våra medlemmar att gå på premiären av Hotelliggaren den 2 juni till ett rabatterat  
biljettpris, bara en hundralapp om du visar ditt medlemskort. Detta gäller endast premiär- 
föreställningen och på samtliga biljettställen, dock inte via internet. Principen först till kvarn gäller. 
 
Förest: Juni 2, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 26, 28, 30 - 1 juli. Vardag 19.00, lörd-sönd 17.00  
Biljetter: www.programbolaget.se Biljettservice 036-129500, Länsbiblioteket Jönköping,  
Huskvarna bibliotek, Jönköpings Turistbyrå, Programbolaget (Elmia) Kulturhuset Spira 328080.  
Biljetter säljs också i Huskvarna Folkets Park en timma före varje föreställning. 
 
Teatervandring 
Vi fortsätter med våra uppskattade teatervandringar och i år vid två tillfällen torsdag 5 och tisdag  
10 juli med start i Smedbyn kl 18.30. Vi har åter engagerat Marie Alonso somskriver och regisserar en fö-
reställning om en familj i Faktoribyn, efter 1700-talet kallad Smedbyn. Här får vi följa en familjs veder-
mödor.  
Därefter fortsätter vi till kyrkogården där det spelas upp en historia om några Huskvarnabor. Detta är  
ett samarbete med Huskvarna Församling och dess kyrkogårdsförvaltning.  
För regi och uppspel svarar Eva Edevik och Småstickorna. 
 
Smedbyprojektet. 
 
Nu till något riktigt roligt och spännande, Smedbyprojektet. Ett för föreningen alldeles nytt projekt.  
Tankarna som resulterat i ett helt nytt koncept i föreningen föddes egentligen i samband med årsmötet i 
Smedbyn. Innan årsmötet hade vi alla tagit del av Kultur Jönköpings idéer att göra Smedbyn till ett kul-
turcentrum. Detta sammanföll med flera andra tankar, styrelsens tankar om att börja verka för  
barn- och ungdomar i teatersammanhang, att helt enkelt knyta ungdomar till vår förening och på sikt 
se dem växa in i verksamheten. Detta icke minst för att vi måste tänka på föreningens framtid, men  
också visa att vi kan göra mer, för oss själva, Huskvarna och kanske hjälpa till att få fart på den fina 
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Smedbyn. Det här sammanföll också med Luddepristagaren Gunnar Anderssons vilja att åter börja  
arbeta med barn i mellanstadieåldern 10-12 år. Han vill börja med teaterutbildning i Smedbyn, en  
mycket bra idé som i Smedbyn kan ge ringar på vattnet. 
 
I styrelsen tog vi ett enhälligt beslut att säga ja till Smedbyprojektet och nu har föreningen hyrt ett hus 
Smedbygatan 10 a och 10 b med fyra lägenheter av vilka två ska användas till barnteater- och  
dansutbildning. Styrelsen har redan haft flera möten i den tredje lägenheten som nu blir vår  
föreningslokal, men också skrivarstuga för revysmederna som tillsammans med oss ska ge den första 
Huskvarnarevyn i oktober 2013. I den fjärde lägenheten, som vi får tillgång till i höst, blir det  
verkstad för tillverkning av scenografi för barnteater och revyer. 
 
Verksamhet 
Från och med skolstarten höstterminen 2012 kommer ca 45 barn att under 
eftermiddagarna vara verksamma i tre olika projekt som ska utmynna i tre produktioner under hösten  
2012. Till dessa projekt ämnar Gunnar Andersson även att knyta äldre ungdomar som hjälpledare i verk-
samheten. Under dagtid kommer även förskolebarn inbjudas till bland annat dockteaterverksamhet, måle-
ri, pyssel med mera. 
  
Höstens projekt i Smedbyn 2012 
 
6-7 okt Familjeteater ”Kungen som bytte bort minnet” (Elsa Beskow) Plats: Trädgården i Smedbyn 
1-4 nov Smålands Kulturfestival Pippi (Inger Nilsson) i Smedbyn 3 nov med programmet”Astrid, jag 
och de andra” Pippi-scener och barnteater i hela Smedbyn i samband med hela Kulturfestivalen. 
 
2 dec Julmarknad i Smedbyn. Tomte-ekipage, musik och teater Plats: Smedbyn, Smedbypark och  
framför Fabriksmuséet. 
 
Smedbyn i allmänhet 
I Gunnar Anderssons uppdrag ligger också att utöka verksamheter och händelser i Smedbyn och  
på så sätt levandegöra området och öka besöksfrekvensen. För oss i styrelsen känns det här som  
en riktigt bra vitamininjektion.Vi har dessutom bara mötts av positiva uttalande över vårt projekt  
av de som verkar i Smedbyn och av andra. 
 
Familjemedlemskap 
 
Vi vill på det här sättet uppmana våra medlemmar med familjemedlemskap att till oss rapportera  
in alla namn som ingår i familjen, om dessa inte står på medlemskortet. 
Aina Rieslund tar emot era uppgifter på mejl aina.rieslund@comhem.se. Tel. 145141  
 
Föreningen Teater i Huskvarna 
Styrelsen 
 
 
 
Hans Järeby 
ordförande 
 
 


