
};{.iRIi},JI§Gf:NM

T§ÄTH,R
äI lIUSHlrÅn)(*

Verksamhetsberättelse för är 2017
Föreningen Teater i Huskvarna

Föreningen Teater i Huskvarna, FTH, bildades 14 juni 1993.
Enligt stadgarna har ft)reningen till aindamål att friimja ett allsidigi teaterliv i Huskvarna.
Föreningen skall verka för att teaterfi)reställningar och andra kulturevenemang anordnas i
Huskvarna, liksom resor till evenemang på andra platser.

Styrelse:
Styrelsen har under året bestått av 9 ordinarie ledamöter och haft följande sammansättning:

ordft)rande Marianne Ericsson
v. ordftlrande Klas Åkerskog
sekreterare Bibbi Wangström
kassör Rolf Larsson
ledamot Ulla Darholm
ledamot Christer Morheden
ledamot Birgitta Nisser
ledamot Ewa Lennqvist
ledamot Helena Walltin

Styrelsen har, ft)rutom årsmötet, haft I I möten.
Dessutom har arbetsgrupper ftr olika projekt haft ett stort antal sammankomster.

Revisorer:
Jan-Eric Malm och Christina Hildingsson, med Birgitta Hansen som ersättare

Valberedning:
Jörgen Bergström och Inger Kallings

Luddepriset:
Föreningen Teater i Huskvama, delar årligen ut ett kulturpris, "Luddepriset", som ffitt sitt
narnn efter "Den evige Huskvarnabon" i skådespelet Bara Tusen Korta År. Priset består av,

fiirutom äran, en keramikskulptur av "Ludde" samt en penninggåva på 5000 kr.
Syftet är enligt stadgama att "uppmuntra enskilda personer, grupper och även ft)reningar, som
gj ort betydande insatser inom kulturområdet, speciellt teaterområdet".

2017 ärs "Luddepris" har tilldelats Christer Möller
. För att han v(irnar om och vårdar minnet av sin hembygd
. För att han sedan tidig ålder tonsrikert underhållit och roat
i olika sammanhong som musikgrupper, revyer, och radioprogram.
. För vaclcra bilder som beslcriver och bevarar Huskvarna med dess omgivningar av höga

hajder och Vcitterns vatten.
. För att hanfilmat personer och handelser i bygden under flera år, såsom Huskvarna
jubeleumsår 201l, konstnciren Calle )rnemark i hans arbete, den l«)nde huskvarnabon Stig

Jonsson nrir han berdttar om olika hrindelser i bygden och dokumenterat for Hakarps
hembygdsförening.
. För att han genom sitt intresse och engagemang skapar kunskap i nutid, och dokumentation
till glddje ftr kommande generationer.
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Olika arrangemang, som fiireningen anordnat eller varit delaktig i under

verksamhetsåret:

Kaffe mö drömmar:
Aktiviteterna ar anangerade av en arbetsgrupp

genomft)rts i samarbete med NBV.
Under året har alrangemangen besökts av 660

04 mars Ehrling Lundberg My Way - sånger från 1955-2015

11 mars Christer Möller Film om Calle Örnemark

18 mars Bernt Lindqvist Teater o sånt

25 mars Birgit Carlstön Underhåller i ord och ton

07 oktober Toppilopp Musikframställning

14 oktober Anna Wennberg En kopp med minnen

21 oktober Lennart Lindberg Hus i Henriksons Huskvarna

28 oktober Ehrling Lundberg Musik fran 1950-1960 &.7}'talet

verksamheten har under året flyttats från Huskvarna bibliotek till Alfred Dalinskolans matsal.

Föråindringen har i stort sett upplevts positivt'

FörestillÅ gamaskall vara rriä rran entr6avgift. Avgiften for kaffe och bröd har höjts'

Törnräz{@z
g,,[,Jä;tm spelades i Alfred Dalinskolans matsal av vulkanteatern i samarbete med

Föreningen Teater i Huskvarna.
Mycket humor, med lite spiinning ftir
tillsammans med ensemblen.

både barn och vuxna. Efteråt blev det tårtkalas

Huskvarnarevyn:
Under oktober 2017 har Revysmedjan uppftirt sin

FTH har ansvarat fiör servering och garderob.

med Ewa Lennqvist som ansvarig, och har

personer, vid 8 tillftillen.

Revy på Huskvarna teater.

Föreställningen var välbesökt med 62 sålda biljetter'

Zpanska Flugan:
Under sommaren 2017 har"Teater i Parken" (Vulkanteatem och FTH) framfort 10

foreställningar av zpanskaFlugan i Huskvarna Folkparks teatel.

Lustspelet plroducerades av Klas Åkerskog, och regisser.ldgs av Siv Lindström.

De l0 skådespelarnu pa r..rrrn gjorde UeliiUtaae föreställningar och vi kal konstatera att det

återigen blev eu mycket lyckat ro*-u,u,tangemang, med2t 042 besökande'

Vår ftirening har huvudsatligen varit engag.*a" i Äarknadsftiring, servering och lotteri'

De 17 ftjreställningamahar varit mycket uppskattade och välbesökta med 4 078 besökanden.

Strålande Miss Foster:
Framft)rdes i december på Huskvarna Teater av Smålands Musik och Teater'

Förening Teater i Huskvarna ansvarade ftir enklare servering i pausen'

Alf Henriksondagen:
Genomftirdes i Huskvarna 9 juli och

FTH har stöttat arrangemanget med ett ekonomiskt bidrag'

Jönköpings kulturallians:
F«ireningeä Teater i Huskvarna har anmält intresse och ingår i Jönköpings kulturallians'
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Teaterresa 20172
Vårens teaterresa gick till Skövde Stadsteater. Ett 50-tal medlemmar såg "Liinge leve Laila -
yrvädret fran Trollhättan", där Laila Westersund hyllas som en av Sveriges ftirsta kvinnliga
komiker.
Föreställningen regisserades av Birgit Carlstdn, som också ingick i ensemblen.

Medlemsbrev:
Under 2017 har 5 st medlemsbrev med aktuell information skickats ut till samtliga

medlemmar.

Föreningens Hemsida:
Under hösten har arbetet med att uppdatera ft)reningens hemsida påbörjats. Syftet är att så

småningom forbättra kommunikation mellan medlemmar och lättare kunna nå ut med

information.

Föreningslokal:
Avtalet angående hyra av lokalen i Smedbyn har sagts upp med utflyttning senast 2017-12-31.

Samarbetspartners:
Vulkanteatern, NBV §ykterhetsrörelsens Bildnings Verksamhet), SMOT (Smålands Musik o

Teater), Huskvarna Folkets Park, Jönköpings Kommun, Huskvarna Bibliotek,

Medlemmar:
Vid2017 års utgång, hade ftireningen 425 st. medlemmar.

Ekonomi:
Föreningens ekonomiska ställning framgår av resultat och balansråikning samt revisorernas

berättelse. Som sammanfattning kan nämnas, att föreningen har en mycket stark ekonomi,

vilket gör det möjligt attvägasatsa och ta viss ekonomisk risk i större kulturprojekt.

Planering och visioner:
I augusti träffades styrelsen ftjr ett ftrlängt planering-och visionsmöte.

Det var en positiv dag där många tankar och idöer framftirdes, och där grund lades tillframtida

aktiviteter.

Slutord:
Styrelsen tackar medlemmar och andra, som på olika sätt bidragit till ftireningens verksamhet

under det gångna aret, särskilt med det stora alrangemanget "Teater i Parken"'

Föreningens styrelse fortsätter att aktivt arbetaftir att kunna erbjuda innevånare i alla åldrar

olika kulturupplevelser.
2018 blir ett ar med bl.a, "Kaffe md Drömmar", och i sommar "Teater i Parken" med "Tresteg

i Snesteg".
Dessutom arbetar ftir extra satsningar med nya, spännande arangemang ft)r barn och

a-

nirg#Nirr., "ffirMrffi"


