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Hej alla teatervänner! 

Föreningen har haft sitt årsmöte med utdelande av 
årets Luddepris till Per Carlgren. För styrelsens 
nya sammansättning, se hemsidan. 

Därefter har vi arrangerat välbesökta Kaffe mé 
drömmar och Barn- och familjeteater.  

Vårens teaterresa gick med full buss till Skövde den 
13 april och där såg vi My Fair Lady. Det blev en 
mycket lyckad resa. Kanske blir det ytterligare något 
sådant i höst. Vi får se! 

Nu ser vi framemot sommaren. 

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 
samarbetar vi med Vulkanteatern. 

Föreställningsdagar 
Fre 3 juni  19.00 Sön 12 juni 16.00 
Lör 4 juni 16.00 Tis 14 juni  19.00  
Sön 5 juni 16.00 Fre 17 juni  19.00 
Tis  7 juni 19.00 Lör 18 juni 16.00 
Lör 11 juni 16.00 Sön 19 juni 16.00 

Speltid: 2,5 timmar inkl paus. 

Det har beslutats i lednings-
gruppen för projektet att du 
som medlem får köpa biljett 
för 150 kr till någon av de 
tre första föreställningarna  
3, 4 eller 5 juni. Biljetter kan 
du köpas på Destination 
Jönköping och Turistbyrån i 
Gränna samt på Huskvarna 
Bibliotek som har öppet för 
försäljning av biljetter 
följande tider: 
måndagar kl 10-12 samt 16-18, tisdagar kl 13-16 och 
torsdagar kl 10-12. 

Barn- och Familjeteater hösten 2016 

arrangeras följande lördagar Equmeniakyrkan i 
Huskvarna f d Missionskyrkan. . 

3 sept  Lilla Nollan och de andra. 
8 okt    Sagan om den lilla Farbrorn 
29 okt   Är du levande- Tid och plats se nedan. 
19 nov  Lill Tarzan , Skuggspel. 

OBS! Föreställningen den 29 oktober spelas på 
Huskvarna teater.  

Föreställningarna börjar kl 15.00 och 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. Forts.      

Biljetter till dessa föreställningar går tyvärr inte att 
köpa på Huskvarna Bibliotek för närvarande. 

Biljetter kan köpas vid ingången 30 min före varje 
föreställning. 

Barn- och familjeteatern arrangeras precis som 
vanligt av Musik & Teater Vänner i Jönköping i 
samarbete med Föreningen Teater i Huskvarna och 
Kultur Jönköpings kommun. 

Kaffe mé drömmar hösten 2016 

I höst kommer vi att arrangera Kaffe mé drömmar 
under fyra lördagar i oktober, den 8, 15, 22 och 29.Vi 
är som vanligt i Alf Henriksonsalen på Huskvarna 
Bibliotek. 

Ni kan köpa kaffe och gott kaffebröd till reducerat 
pris innan vi bjuds på underhållning.  

Underhållningen kan vara ett föredrag i något 
intressant aktuellt ämne, musikunderhållning av 
vissångare, körsång, en teaterföreställning, historie-
berättare eller kanske ett musikquiz.  

Programmet för hösten är ännu ej klart.  

Vi öppnar portarna för fika kl 10.30 och programmet 
startar kl 11.00 och varar ca 45 minuter. Fri entré. 

Kaffe mé drömmar arrangeras av Föreningen Teater i 
Huskvarna i samarbete med NBV, Huskvarna 
bibliotek och Kultur Jönköpings kommun. 

Novembercafé med Smålands Akademi  

Lördag 19 november kl. 11.00  

Smålands Akademi har i år sitt högtidsmöte i 
Jönköping. De kommer i samband med detta till 
Huskvarna och presenterar sin senaste bok:  

“Småland en kärleksförklaring”   

Flera akademiledamöter kommer att medverka, bl a: 
Birgit Carlsten, Stefan Edman, Lars-Åke Engblom, 
Jan-Olof Johansson och Erik Lindfelt. 

Detta är ett samarrangemang mellan Föreningen 
Teater i Huskvarna och Smålands Akademi. 

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!  
Välkomna till våra aktiviteter! 

Styrelsen 


