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Gott Nytt År alla teatervänner!
Det är dags att summera år 2015 och framförallt
blicka framåt på 2016.
Som vanligt har vi arrangerat Kaffe mé drömmar och
Barn- och familjeteater.
Tillsammans med Vulkanteatern har vi arrangerat
”Blodsbröder” på Huskvarna Teater - en mycket
gripande föreställning med skickliga unga
skådespelare samt ”Markurells i Wadköping” i
Folkets Park – mycket välbesökt.
I augusti var det dags för en teaterföreställning med
bl a Alf Henriksons texter. Detta tillsammans med
Teaterstickorna och Eva Edevik på Esplanaden i
Huskvarna.
I oktober var det åter dags för en Huskvarnarevy
tillsammans med Revysmedjan. Det blev en
publiksuccé med lite drygt 90 % beläggning. Oj, vad
bra dom var.
Många medlemmar i föreningen har varit med och
jobbat med servering m m i de olika projekten. Tack
för det!
Nu till vad som händer framöver.
Årsmöte
Ni hälsas alla välkomna till årsmöte i Föreningen
Teater i Huskvarna tisdagen den 23 februari
kl 18.30 i Galleri Smedbyn.
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar utdelas
årets Luddepris. Styrelsen har beslutat att priset
denna gång ska tilldelas Per Carlgren. Priset
delas i år ut för 12:e året i rad.
Föreningen bjuder på kaffe och smörgås.
Därefter kommer luddepristagaren
Per Carlgren att underhålla oss en stund.

Om du vill ta upp någon speciell fråga till
behandling på årsmötet är du välkommen att
skicka den till föreningens e-postadress eller
kontakta sekreteraren på telefon senast den
10 februari. Se nedan.
Medlemsavgift 2016
Det är dags att betala in medlemsavgiften för 2016.
Avgiften är 50 kr för enskild medlem och 100 kr för
familj boende på samma adress. Inbetalning görs till
nedanstående bankgiro senast den 28 februari.
Använd bifogat inbetalningskort om ni inte betalar
via Internet. Vid inbetalning via Internet anges namn
på de personer avgiften avser.
Föreningen Teater i Huskvarna
Tfn: sekr 0705-36 05 01, kassör 036-14 19 54
E-post: info@teaterihuskvarna.se

Sommarteater i Folkets Park 2016
I juni månad är det åter dags för teater i Folkets Park
i Huskvarna. Då spelas "Stulen kärlek", en fars
skriven av Krister Classon. Precis som tidigare år
sker det i samarbete med Vulkanteatern.
Vi tar tacksamt emot hjälp med arrangemanget. Bl a
behövs folk till att flytta och skruva fast stolarna i
teaterladan samt till pausservering m m. Du som är
med och arbetar kan också få några fribiljetter.
Föreställningsdagar
Fre 3 juni 19.00
Lör 4 juni 16.00
Sön 5 juni 16.00
Tis 7 juni 19.00
Lör 11 juni 16.00

Sön 12 juni 16.00
Tis 14 juni 19.00
Fre 17 juni 19.00
Lör 18 juni 16.00
Sön 19 juni 16.00

Speltid: 2,5 timmar inkl
paus
Det har beslutats i ledningsgruppen för projektet att du
som medlem får köpa biljett
för 150 kr till någon av de
tre första föreställningarna 3, 4 eller 5/6. Biljetter kan
köpas på Turistbyråerna i
Jönköping och Gränna samt
på Huskvarna Bibliotek
(begränsade tider).
Vårens teaterresa
Onsdagen den 13 april är det dags för föreningens
teaterresa, som i år går till Skövde där vi ska se My
Fair Lady. Produktionen är ett samarbete mellan
Malmö Opera och Helsingborgs Stadsteater.
Föreställningen är ca 2,5 timma.
Vi åker kl 15.45 från Huskvarna bibliotek och från
Jönköpings Bussgods kl 16.00. Vi beräknar vara
hemma igen ca 23.00.
Pris för medlemmar är 400 kr, för övriga 450 kr. I
priset ingår resa, teaterbiljett och förtäring före
föreställningen. Vänligen betala till föreningens
bankgiro enligt nedan snarast efter anmälan.
Skriv teaterresa och namn som meddelande.
Förtäring: Räksmörgås. Mineralvatten eller lättöl
ingår i priset. Anmäl ev specialkost.
Anmäl dig snarast till Britt-Marie Hoffner på
tfn 0705-83 14 85 eller på e-post kajsa-kavat@swipnet.se.
Vi räknar med att fylla en buss med ca 50 personer. Som
vanligt gäller ”först till kvarn”.
Anmälan senast 2016-02-25.

Bankgiro: 817-5531
Hemsida: www.teaterihuskvarna.se

Vänd!
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Barn- och Familjeteater våren 2016
Följande lördagar arrangeras föreställningar
Missionskyrkan i Huskvarna.

i

23/1 kl 15.00
Nära ögat
Baura, Magnus och Ulf
berättar om en resa till
Mongoliet.
4-8 år
20/2 kl 15.00
Guji – Guji – en alldeles
speciell anka
En spännande historia om
ankungen Guji - Guji
3 - 8 år
19/3 kl 15.00
Elin starkast i världen
Ett lekfullt äventyr om att
känna sig liten, ensam och
svag och om modet att säga
ifrån.
3 - 7 år

Kaffe mé drömmar mars 2016
Vi hälsar er välkomna tre 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.
I vår blir det alltså endast tre program eftersom
påskafton infaller den sista lördagen i mars.
5/3 Där man bränner böcker
bränner man till slut också
människor
Anders Rydell, författare, journalist
och kulturchef för Hallpressen,
berättar om sina böcker Plundrarna
(Hur nazisterna stal Europas
konstskatter) och Boktjuvarna
(Jakten på de försvunna biblioteken).
12/3 Västgötahumor
Peder Sveder underhåller med sång,
musik och roliga historier mellan
låtarna.

19/3 Gott & Blandat med
23/4 kl 15.00
En stackars liten haj
Det var en gång en pojke
som älskade att bada. Han är
rädd för hajar.
4 - 8 år
Entréavgift 50 kr för stora som små. Det är inte
ovanligt att det blir fullt så förboka gärna biljetter på
Spiras biljettkassa 036-32 80 80 eller www.smot.se.
Barn- och familjeteatern arrangeras precis som
vanligt av Musik & Teater Vänner i Jönköping i
samarbete med Föreningen Teater i Huskvarna och
Kultur Jönköpings kommun.

Kören Vätterton
Körledare är Carina Dagerman
och Jenny Nöjd och vid pianot
Hans Carlén.
Vi får också ett smakprov på
sommarens fars i Folkets Park.
Kaffe mé drömmar arrangeras av Föreningen Teater i
Huskvarna i samarbete med NBV, Huskvarna
bibliotek och Kultur Jönköpings kommun.
E-postadress!
Lämna gärna e-postadress till oss, på adress
medlemmar@teaterihuskvarna.se, om ni har tillgång
till dator. Då kan vi snabbare, enklare och billigare nå
ut med information till er. Det gäller medlemsbrev,
men ibland får vi också något erbjudande, som vi
måste få ut snabbt. Då är vår enda möjlighet, att
informera via e-post. Var vänliga och meddela oss
också om ändrad post- eller e-postadress! Ifall du
inte har e-post själv så kanske det kan gå via
någon anhörig eller annan vän?
Välkomna till årsmötet och våra övriga aktiviteter!
För styrelsen/Kerstin Larsson

Föreningen Teater i Huskvarna
Tfn: sekr 0705-36 05 01, kassör 036-14 19 54
E-post: info@teaterihuskvarna.se

Bankgiro: 817-5531
Hemsida: www.teaterihuskvarna.se

