MEDLEMSBREV
Februari 2015
Extra medlemsbrev till alla teatervänner!
Detta är ett extra medlemsbrev, i första hand för ett
erbjudande om rabatt på biljetter till sommarens
teater i Parken. Mer om detta längre fram.

Årsmöte
Föreningen hade sitt årsmöte den 17 februari.
Tyvärr har vår nuvarande ordförande avböjt omval.
Valberedningen, tillsammans med styrelsen, har
heller inte lyckats hitta någon person, med lämplig
erfarenhet och bakgrund, som haft lust och möjlighet
att åta sig det uppdraget. Årsmötet gav i uppdrag åt
styrelsen och valberedningen att söka efter lämplig
person att adjungera som ”temporär ordförande”.
Under tiden fortsätter man att leta efter en ordinarie
ordförande.
Valberedningen hade dock lyckats hitta två nya
personer till styrelsen, som ordinarie ledamöter. Det
är Britt-Marie Hoffner och Inger Kallings. Vi hälsar
dem välkomna till föreningen och till styrelsen. Den
nya styrelsen består nu av: Britt-Marie Hoffner,
Inger Kallings, Kerstin Larsson, Rolf Larsson,
Ewa Lennqvist, och Annika Wennberg. Åsa Storck,
bibliotekschef i Huskvarna är adjungerad ledamot.
Under årsmötet utdelades Luddepriset. Det tilldelades
i år Leif ”Brand-Johan” Johansson med familj, bl a
för deras stora engagemang för konsten i Huskvarna.
Efter mötet bjöd Gerd Jonsson och Kerstin Larsson
på ett uppskattat program med sång och musik med
musikfrågor.

Blodsbröder på Huskvarna Teater
Som ni alla förhoppningsvis
redan vet, spelas för
närvarande föreställningen
Blodsbröder, på Huskvarna
Teater.
Föreställningen fick en
lysande recension i JP. Den
kan sammanfattas med:
Jag hoppas Jönköpings-publiken tar tillfället i akt, nu
när en föreställning lyckas få alla bitar att falla på
plats. Man lär inte se många föreställningar som är
lika underhållande och välgjorda som Blodsbröder.
Johan Fingal, JP
Allt var bra. Det är en mycket intressant historia, som
Willy Russel skrivit. Ensemblen, under ledning av
regissören Carl Michael Karlsson, har verkligen fått
till en föreställning, som är svårslagen. Skådespelarna
är suveräna, de fyra unga musikerna jättebra, fin
scenografi och utmärkt ljud och ljus. Man blir berörd
och imponerad. Du får inte missa att se den!

Nu återstår följande föreställningar av Blodsbröder:
Februari: 24, 27 och 28. Mars: 1, 3, 6, 7 och 8.
Söndagar kl 15.00 och övriga dagar kl 19.00

Sommarteater i Folkets Park 2015
I juni månad är det åter dags
för teater i Folkets Park i
Huskvarna. Då sätter vi upp
"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 stapeln
i Wadköping…... Precis som
tidigare år är spelet i Folkets
Park ett samarbete med
Vulkanteatern och med stöd
av
NBV
och
Kultur
Jönköping.
Nu kommer vi till erbjudandet. Alla medlemmar i
Föreningen Teater i Huskvarna, liksom i
Vulkanteatern, har möjlighet att köpa biljett till ett
förmånligt pris. Till de tre första föreställningarna
5, 8 och 9 juni kan medlemmar köpa biljett för 150 kr
(ord pris 240 kr). Vid beställning och köp säger man
att man är medlem och vill ha rabatt. På
utlämningsställena finns en medlemslista, där de
prickar av köpet.
Dessa biljetter, liksom övriga, bokas och säljs i det
vanliga biljettsystemet, t ex per telefon 036-129500
och på Huskvarna bibliotek. Biljetter släpps till
försäljning senast måndag den 2 mars.
De medlemmar som hjälper till i pausservering, eller
liknande ett antal gånger, har möjlighet att få
fribiljett/er. Det går bra att anmäla intresse för detta
redan nu till Kerstin Larsson, tfn 036-14 19 54.
Föreställningen spelas 5, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 22,
23, 25, 26 och 27 juni. Lördag o söndag kl 17.00 och
övriga dagar kl 19.00.

Hemsidan
Vi har haft problem att uppdatera vår hemsida en
tid, vilket vi beklagar. De närmaste dagarna
räknar vi med att den ska kunna uppdateras.
Övrigt
Var vänliga meddela oss om du har ändrad posteller e-postadress!
Välkomna till våra aktiviteter under 2015!
För styrelsen Rolf Larsson

Föreningen Teater i Huskvarna
Tfn: kassör 036-14 19 54

Bankgiro: 817-5531

E-post: info@teaterihuskvarna.se

Hemsida: www.teaterihuskvarna.se

