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Verksamhetsberättelse för år 2018
Föreningen Teater i Huskvarna
Föreningen Teater i Huskvarna bildades 14 juni 1993.
Enligt stadgarna har föreningen till ändamål att främja ett allsidigt teaterliv i Huskvarna.
Föreningen skall verka för att teaterföreställningar och andra kulturevenemang anordnas i
Huskvarna, liksom resor till evenemang på andra platser.
Styrelse
Styrelsen har under året bestått av sju ordinarie ledamöter fram till 1 april, därefter sex
ledamöter och haft följande sammansättning:
ordförande
v ordförande
sekreterare
kassör
ledamot
ledamot
ledamot

Marianne Ericsson
Klas Åkerskog
Bibbi Wangström t o m 1/4
Wolfgang Veith
Ulla Darholm
Anna Stavréus
Helena Walltin

Styrelsen har haft åtta styrelsemöten.
Dessutom har arbetsgrupper för olika verksamheter haft ett stort antal sammankomster.
Revisorer
Jan-Erik Malm och Christina Hildingsson
Valberedning
Jörgen Bergström och Rolf Larsson
Luddepriset
Föreningen Teater i Huskvarna, delar årligen ut ett kulturpris, ”Luddepriset”, som fått sitt
namn efter ”Den evige Huskvarnabon” i skådespelet Bara Tusen Korta År. Priset består av,
förutom äran, en keramikskulptur av ”Ludde” samt en penninggåva på 5000 kr.
Syftet är enligt stadgarna att ”uppmuntra enskilda personer, grupper och även föreningar, som
gjort betydande insatser inom kulturområdet, speciellt teaterområdet”.
2018 års Luddepris tilldelades Per Magnus Söder med motiveringen: Genom ett mångårigt
arbete med att förmedla musik och annan kultur i olika former, roat och glatt en stor publik i
många olika åldrar och med känsla och intuition skapar Per-Magnus möjligheter och upplåter
utrymme för unga okända artister, som så småningom i vissa fall utvecklats till några av
Sveriges mest efterfrågade.
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Olika arrangemang, som föreningen anordnat eller varit delaktig i under
verksamhetsåret:
Kaffe mé drömmar

Aktiviteterna är arrangerade av en arbetsgrupp med Ewa Lennqvist, som ansvarig och har genomförts
i samarbete med NBV. Under året har arrangemangen besökts av 550 personer vid åtta tillfällen.
03 mars
10 mars
17 mars
24 mars
06 oktober
13 oktober
20 oktober
27 oktober

Angelita Nooni
Annika och Wolfgang Veith
Staffan Magnusson
Gunnar Andersson
Birgitta Hansen och
Klavertrampet
Anderstorps Gospelkör
Annika och Wolfgang Veith
Kerstin och Krister Wallin

Musikunderhållning
Sångprogram
Biodling med nya idéer
Musikbingo
Från hätta till hatt i ord och ton
Ge en sol till jordens barn
Operettens pärlor
Familjen Hay på Björneberg

Verksamheten har under året genomförts i Alfred Dahlinskolans matsal.
Sommarteater i Parken
Föreningen Teater i Huskvarna har tillsammans med Vulkanteatern spelat ”Tresteg i Snesteg”,
en fars som utspelar sig på Egnahem. Farsen producerades av Klas Åkerskog och
regisserades av Jonathan Heinhagen
De tio föreställningarna var uppskattade av publiken. Totalt såg ca 1700 personer
föreställningen. FTH hade som vanligt hand om kringaktiviteterna som marknadsföring,
publikvärdar, lottförsäljning, biljettförsäljning och kaffeservering. Varje kväll var det runt tio
pers från vår förening som ställde upp. Ett fantastiskt jobb av alla som arbetade, svettades och
skrattade tillsammans i sommarvärmen!
Teaterresa
Vårens teaterresa gick till Linköping en söndag i mars. Östgötateatern gav Camera, en
nyskriven musikal som handlar om Ingrid Bergmans liv, skriven av Jan-Erik Sääf och Staffan
Aspegren. I rollerna såg vi bl a Karin Oscarsson, Christian Zell, Patrik Martinsson, Niklas
Riesbeck och Maria Möller. 55 personer deltog i resan.
Familjeteater
Under året har vi haft två föreställningar- Burger Princess och Djungelns hemlighet- i
Huskvarna Folkets park under hösten. Vi har även varit med och satt upp föreställningen Pelle
Svanslös i Smeden. Våra medlemmar hjälpte till framförallt som publikvärdar i samband med
dessa föreställningar. Verksamhetsåret har dessutom inneburit ett aktivt kontaktskapande
arbete inför kommande år.
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Alf Henrikssondagen
Genomfördes i Huskvarna i juli och FTH har stöttat arrangemanget med ett ekonomiskt
bidrag.
Marknadsföring och kommunikation

Under 2018 har en upprustning av hemsidan påbörjats samt en kommunikationsstrategi för
användandet av sociala medier.

Under 2018 har fyra medlemsbrev med aktuell information skickats ut till samtliga
medlemmar.
Samarbetspartners
Vulkanteatern, NBV (Nykterhetens Bildningsverksamhet), SMOT, Huskvarna Folkets Park,
Jönköpings kommun och Minopera.
Medlemmar
Vid 2018 års utgång, hade föreningen 301 medlemmar.
Ekonomi
Föreningens ekonomiska ställning framgår av resultat och balansräkning samt revisorernas
berättelse. Som sammanfattning kan nämnas, att föreningen har en mycket stark ekonomi,
vilket gör det möjligt att våga satsa och ta viss ekonomisk risk i större kulturprojekt.
Slutord
Styrelsen tackar medlemmar och andra, som på olika sätt bidragit till föreningens verksamhet
under det gångna året, särskilt med det stora arrangemanget ”Teater i Parken”.
Föreningens styrelse fortsätter att aktivt arbeta för att kunna erbjuda innevånare i alla åldrar
olika kulturupplevelser.
2019 blir ett år med Kaffe mé Drömmar och sommarteater i Huskvarna Folkets Park.
Dessutom nya kontakter och satsningar med spännande arrangemang för barn och ungdomar.
Huskvarna 31 januari 2019

Marianne Ericsson

Klas Åkerskog

Wolfgang Veith

Ulla Darholm

Anna Stavreús

Helena Walltin

