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Gott Nytt År alla teatervänner!
Det är dags att summera år 2014 men framförallt
blicka framåt på 2015.
Som vanligt har föreningen arrangerat en rad
intressanta Kaffe mé drömmar i mars och oktober
samt Barn- och familjeteater under såväl vår som
höst. På försommaren blev det publikrekord för
sommarspelet "Hedebyborna" i Folkets Park
tillsammans med Vulkanteatern.
Sommaren
avslutades med en ”Rallarsving ….” med Marie
Alonsos ungdomar som gratisteater i Slottsparken. Vi
har också hunnit med 2 föreställningar i samarbete
med SMOT och Riksteatern. Puh!
Nu till 2015 som blir ett häftigt år med tre stora
produktioner plus våra egna arrangemang.

Informationsmöte
Under året har vi arbetat med en organisationsförstärkning inom föreningen. Vi behöver öka antalet
aktivt deltagande medlemmar. Därför genomför vi ett
informationsmöte den 27 januari kl. 18 i Huskvarna
bibliotek. Då hoppas vi fylla de luckor vi har kvar att
fylla i den tänkta nya modellen av teaterföreningen.
Mycket välkommen med din anmälan till det mötet!
Se telefonnummer i sidfoten.

Årsmöte
Mycket välkommen till årsmöte i Föreningen Teater i
Huskvarna tisdagen den 17 februari kl. 18.30 i
Galleri Smedbyn.
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar utdelas årets Luddepris. Vem som får den elfte
Ludde-statyetten är en hemlighet än så länge.
Föreningen bjuder på kaffe/te och smörgås i kombination med lite underhållning.
Om du vill ta upp någon speciell fråga till behandling
på årsmötet är du välkommen att skicka den till
föreningens ordförande senast den 6 februari. Se
telefonnummer och e-postadress nedan.

Medlemsavgift 2015
Det är dags att betala in medlemsavgiften för 2015.
Avgiften är 50 kr för enskild medlem och 100 kr för
familj boende på samma adress.

Inbetalning görs till föreningens bankgiro senast den
28 februari. Inbetalningskort bifogas så att du kan
välja inbetalningsform. Vid inbetalning anges namn
på de personer avgiften avser.

Blodsbröder på Huskvarna Teater i febr.
I samarbete med Vulkanteatern
ges en musikteater, Blodsbröder, om tvillingarna som
skiljs åt direkt efter födseln
men träffas igen som sjuåringar. I sång och med skådespeleri
får vi följa pojkarnas uppväxt i
vitt skilda miljöer.
Föreställningen går 13 gånger på Huskvarna Teater
med premiär den 14 februari och finalen den 8 mars.
Föreningen Teater i Huskvarna subventionerar biljetterna ordentligt till sina medlemmar! Normalpriset är
240 kr, som medlem betalar du 150 kronor! Detta
förköp kan göras vid fyra tillfällen i biblioteket i
Huskvarna:
- Torsdagarna 15:e och 22:e januari kl 17-18.30.
- Lördagarna 17:e och 24:e januari kl 10-12.
Vid dessa tillfällen kan du också passa på att ta med
en kompis som löser medlemskap! Betalning kontant
eller med kort.
(Ifall du redan köpt biljett så kommer vi att ersätta
dig med mellanskillnaden under de tider som nämns
ovan!)

Sommarteater i Folkets Park 2015
I juni månad är det åter dags
för teater i Folkets Park i
Huskvarna.
Då
spelas
"Markurells i Wadköping" av
Hjalmar Bergman. Handlingen
utspelar sig under loppet av en
enda dag, den 6 juni 1913, den
dag då studentexamen går av
Hjalmar Bergman
stapeln i Wadköping….. . Precis som tidigare år är spelet i Folkets Park ett samarbete med Vulkanteatern och med stöd av NBV och
Kultur Jönköping. Mer information senare

Huskvarnarevyn 2015
Det kan tyckas lite tidigt att informera om ett evenemang i oktober. Men det är det inte! Biljetter är redan släppta! De finns på biblioteket och på Programbolaget.se. Huskvarnarevyn presenteras i samarbetet med Revysmedjan. Mer om revyn senare under året.
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Barn- och familjeteater under våren
Följande lördagar arrangeras
Missionskyrkan i Huskvarna:

föreställningar

Kaffe mé drömmar i mars
i

17/1 kl 15.00 Mamma Mu på biblioteket
Tomas K Teater, 3 - 9 år
28/2 kl 15.00
Bröderna Pixon
Boulevardteatern,
4 - 8 år
21/3 kl 15.00
Stortok och Lilltok
Teater Polisong, från 4 år
18/4 kl 15.00 Mäster
skräddare och den lilla
damen
Lilla Sagosångsteatern,
3 - 9 år

Vi hälsar er välkomna alla lördagar i mars till "Kaffe
mé drömmar" på Huskvarna bibliotek. Vi serverar
gott och billigt fika från kl 10.30. Programmet börjar
kl 11.00. Fri entré. Det blir många omväxlande och
trevliga program.
7/3 Musikbingo med Gunnar i ny tappning
Vi får se om det är bingot eller Gunnar som är nytt!
14/3 Galapagos och
Amazonas
Kjell Holmqvist berättar

21/3 Vad konsten har betytt i mitt liv
Solweig Bergström berättar

Goa figurer kända från Galleri Bergström
Entréavgift 50 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.

Vårens teaterresa
Teaterresa? Nej, det blir det ingen i år. Vi stannar i
Huskvarna och går på Huskvarna Teater och ser
Blodsbröder till ett subventionerat pris. Läs ovan
under rubriken Blodsbröder.
Vi vet att teaterresorna är väldigt omtyckta så ett
sådant erbjudande kommer säkerligen tillbaka till
nästa vår.

28/3 Kören ”Ta Ton” och Harriet
Underhållning med schlagers och allsång
Kaffe mé drömmar arrangeras av Föreningen Teater i
Huskvarna i samarbete med NBV, Huskvarna
bibliotek och Kultur Jönköpings kommun.

Övrigt
Använder du nätet? Skicka då din e-postadress till
medlemmar@teaterihuskvarna.se, så kan vi snabbare,
enklare och billigare nå ut med information till dig.
Det gäller medlemsbrev, men ibland får vi också
något sent erbjudande. Då är vår enda möjlighet att
informera via e-post. Ifall du inte har e-post själv så
kanske det kan gå via någon anhörig eller annan
vän?
Var vänliga och meddela oss också om ändrad posteller e-postadress!

Välkomna till årsmötet och våra övriga aktiviteter
under 2015!
För styrelsen
Gunnar Eckert, ordförande
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