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Vårens och sommarens medlemsbrev

Gatuteater  Esplanadteater

Här kommer lite information till er medlemmar
om vad vi har för arrangemang framför oss.

I sommar blir det teater på Alf Henriksons Plats i
Esplanaden. Föreningen Teater i Huskvarna är
arrangör. Torsdagen den 13 och tisdagen den
18 augusti, kl 18.30 är alla är välkomna att se
denna föreställning. Eva Edevik har skrivit
manus, inflätat med Alf Henriksons texter. Eva
svarar även för regi.
Medverkande:

Sommarteater i Folkets Park 2015
Nu närmar det sig. Redan på fredag den 5 juni är
det 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- och Fritid i Jönköping.

Fri entré!

Foto: Peax Svensson

Barn- och familjeteater samt
Kaffe mé drömmar

Erbjudande. 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 på Huskvarna
bibliotek och per telefon 036-12 95 00.
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.

Som vanligt blir Barn- och familjeteater under
hösten och Kaffe mé drömmar på lördagar i
oktober. Mer information om detta i senare
medlemsbrev.
Upprop!
Vi söker personer som är intresserade och
kunniga i något av följande: Att skapa dokument,
uppdatera hemsida, göra utskick med mail och
brev, utforma trycksaker. Det handlar alltså om
datorarbete och det behövs intresse och vana från
detta. Kanske det finns någon bland er
medlemmar, som kan tänka sig göra en insats
här, eller om ni känner någon, som ännu inte är
medlem. Det handlar om ideellt arbete! Känsla
för text och bild är önskvärd.
För information och anmälan kontakta:
Ingvor Härelind 036-13 61 31, 0705-80 12 95
eller Rolf Larsson 036-14 19 54, 0709-74 91 41
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Övrigt

Efter 2013 års succé med utsålda hus blir det nu
åter revy på Huskvarna Teater. Revygänget är
tillbaka igen för att ge er det ni är värda,
nämligen det bästa. Artisterna är taggade till
tänderna.

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 epost. 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
post- eller e-postadress!
Till sist önskar vi våra medlemmar en trevlig och
skön sommar och hälsar er välkomna till våra
arrangemang!
För styrelsen, Rolf Larsson

Föreställningar: 9, 10, 11 13, 16, 17, 18, 21, 23,
24 och 25 oktober. Lördag o söndag kl 15.00 och
18.00. Övriga dagar kl 19.00.
Liksom förra gången, är det RevySmedjan, i
samarbete med Föreningen Teater i Huskvarna
som arrangerar. Då kan det bara bli bra - eller
bäst!
Även till detta arrangemang kommer vi att
erbjuda medlemmar att köpa biljetter till
rabatterat pris. Vid två tillfällen kommer vi att
ha försäljning av sådana biljetter. Det blir på
torsdag den 27 och lördag den 29 augusti. Klockslagen är ännu inte bestämda. Då kommer vi att
sälja biljetter till våra medlemmar för 200 kr, till
de fem första föreställningarna. Dessa biljetter
kostar idag 250 kr (köp-tidigt-pris). Ordinarie
pris är annars 290 kr.
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