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September 2016
Hej alla teatervänner!

Barn- och Familjeteater hösten 2016

Sommaren dröjer sig fortfarande kvar när detta skrivs
i mitten av september. Helt fantastiskt. Så småningom får vi nog ändå ställa in oss på att hösten är
på gång. Då vill vi i teaterföreningen hälsa alla
välkomna till höstens arrangemang.

Följande lördagar arrangeras föreställningar i
Equmeniakyrkan i Huskvarna (f d Missionskyrkan),
utom den 29 oktober då det är på Huskvarna Teater.

Kaffe mé drömmar i oktober 2016
Vi hälsar er välkomna fyra lördagar i oktober 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.

8 oktober kl 15.00
Sagan om den lilla
Farbrorn
Efter Barbro Lindgrens bok
om en mycket ensam liten
farbror som så gärna vill ha
en vän, men som ingen bryr
sig om – eller ens ser.
3-8 år

8 oktober
Kåseri om Dr Hjorton,
Flathultar´n och
THX-Sandberg
Leif Ockander

15 oktober
Sånger och melodier vi minns
Inge Fridén

22 oktober
Fyra dragspelare spelar
blandad musik

29 oktober
I Alice Tegnérs fotspår bilder och filmer i naturen
med musik
Göran Hollander

Kaffe mé drömmar arrangeras av Föreningen Teater i
Huskvarna i samarbete med Huskvarna bibliotek och
NBV.
Föreningen Teater i Huskvarna
Tfn: ordf 0708-80 95 60, kassör 0709-74 91 41
E-post: info@teaterihuskvarna.se

29 oktober kl 15.00
Är du levande, frågade
sammetskaninen?
Vad är levande, frågade
Kaninen. Det är någonting
som händer inuti dig. Om
ett barn älskar dig och inte
bara leker med dig, då blir
du levande, svarade hästen.
4 - 8 år
OBS! Spelas på Huskvarna Teater
19 november kl 15.00
Lill-Tarzan
Skuggspel, Musik och Stora Människor. Om att vara
fem år och heta Lill-Tarzan. Om att ta hjälp av
fantasin när verkligheten inte stämmer.
3 - 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.
Biljetter till föreställningarna går tyvärr inte att
köpa på Huskvarna Bibliotek för närvarande.
Kvarvarande 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 och Fritid i Jönköpings kommun.
Vänd!
Bankgiro: 817-5531
Hemsida: www.teaterihuskvarna.se
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Novembercafé med Smålands Akademi
Lördag den 19 november kl. 11.00 i serveringen
vid Huskvarna Teater.
Smålands Akademi har i år
sitt högtidsmöte i Jönköping.
De kommer i samband med
detta till Huskvarna där de
presenterar sin senaste bok:
“Småland en kärleksförklaring”.
Flera akademiledamöter och
författare till boken, kommer
att medverka:
Birgit Carlsten
Stefan Edman
Lars-Åke Engblom
Christina Hamrin
Jan-Olof Johansson
Erik Lindfelt
Vi serverar gott fika från kl 10.30. Programmet börjar
kl 11.00. Fri entré.
Detta är ett samarrangemang mellan Föreningen
Teater i Huskvarna, Smålands Akademi och NBV.

Huskvarnarevyn
Vi har fått frågan från ett par medlemmar, om det
blir någon Huskvarnarevy i år. Det blir det inte,
men till hösten 2017 planeras för en ny revy.

”Platsannons”
Vi söker en person som kan ta hand om
uppdateringar av vår hemsida. Kanske det finns
någon bland er medlemmar, som kan tänka sig
göra en insats här, eller om ni känner någon, som
inte är medlem. Det kan nog finnas någon som
har barn eller barnbarn, som kan vara
intresserade och kunniga på detta. Vi vet ju alla
hur duktiga och intresserade många tonåringar är
när det gäller att arbeta med datorer.
Det handlar om ideellt arbete! Känsla för text
och bild är önskvärd.
För information och anmälan kontakta:
Inger Kallings 0708-80 95 60
eller Rolf Larsson 0709-74 91 41
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 posteller e-postadress! Ifall du inte har e-post själv så
kanske det kan gå via någon anhörig eller annan
vän?
Välkomna till våra aktiviteter!
För styrelsen/Rolf Larsson

Föreningen Teater i Huskvarna
Tfn: ordf 0708-80 95 60, kassör 0709-74 91 41
E-post: info@teaterihuskvarna.se
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