MEDLEMSBREV
Juli 2013
Teatervänner!
Detta medlemsbrev kommer ut lite tidigare än
vanligt, med anledning av biljettsläpp och
erbjudande till alla våra medlemmar om rabatt
till höstens uppsättning av Huskvarnarevyn. Se
mer om detta här nedan.
Gatuteater
Den 5 och 7 augusti kl 18.30 blir det gatuteater i
Smedbyn. Till detta arrangemang är det fri entré
för alla. Som förra året är det Marie Alonso som
skrivit manus och regisserar föreställningen om
en familj i Faktoribyn, efter 1700-talet kallad
Smedbyn. Det blir en repris av förra årets succé.
Ni som såg och gillade den är välkomna att se
den igen och ni som inte hade tillfälle, passa på
denna gång. I år blir det inte någon fortsättning
med kyrkogårdsteater samma kväll. Däremot blir
det kykogårdsteater på Huskvarna kyrkogård den
6 och 8 augusti kl 18.30 och på kyrkogården i
Hakarp den 15 augusti kl 18.30 och den
17 augusti kl 16.00.

Medlemmar i Föreningen Teater i Huskvarna kan
köpa biljett i början av augusti med ytterligare
rabatt till föreställningarna 12/10 kl 15.00 och
13/10 kl 18.00. Då blir biljettpriset så lågt som
180 kr. Denna subvention gäller endast
medlemmar. Det går att köpa biljett samtidigt till
vänner som inte är medlemmar, men de betalar
då fullt pris 250 kr (inklusive Huskvarnarabatten). Observera att vännerna gärna får bli
medlemmar och sparar på det sättet 20 kr
(årsavgiften är så låg som 50 kr). Biljetterna kan
köpas på två sätt:
1. Betala in 180 kr, alternativt 250 kr för icke
medlem, per biljett till föreningens bankgiro
(se nedan) så att pengarna finns på kontot
senast måndagen 5/8. Ange namn och adress
vid betalningen. Biljetterna hämtas sedan i
Henriksonrummet på Huskvarna bibliotek
antingen 7/8 kl 10-13 eller 8/8 kl 16-18. Vid
hämtningen får ni också välja plats i salongen.
2. Alternativt kan ni köpa biljetterna mot
kontant betalning på tider och plats enl ovan.
Ytterligare information om revyn hittar ni på
hemsidan www.huskvarnarevyn.se

Huskvarnarevyn
En av årets höjdpunkter blir Huskvarnarevyn
som vi arrangerar i samarbete med föreningen
Revysmedjan (före detta Landstingsrevyn). Det
blir 17 föreställningar, med premiär fredagen den
11 oktober kl 19.00. Därefter ges föreställningar
kommande lördagar och söndagar kl 15.00 och
kl 18.00, samt onsdagar och fredagar kl 19.00.
Den sista föreställningen är söndagen den 27
oktober kl 18.00.
Ordinarie biljettpris blir 295 kr, men alla
Huskvarnas vänner får rabatt och köper biljett
för 250 kr! Biljetterna börjar säljas den
12 augusti bl a på Huskvarna bibliotek och
www.programbolaget.se
Föreningen Teater i Huskvarna
Tfn: ordf 036-14 19 54, kassör 036-13 83 04

E-post: info@teaterihuskvarna.se

Vänd!

Bankgiro: 817-5531

Hemsida: www.teaterihuskvarna.se

MEDLEMSBREV
Juli 2013
Sommarteatern i Folkets Park i juni
Kaffe mé drömmar
Vi hälsar er välkomna till "Kaffe mé drömmar"
på Huskvarna bibliotek i höst. Start klockan
11.00 och med gott och billigt fika från 10.30.
Fri entré. Det blir många omväxlande och
trevliga program.
5/10

Huskvarna eller Husqvarna. Kåseri med
Gunnar Storm och Thomas Ahlebro.

12/10 Högt i Tak. Mart Hallek i ledningen för
sin folkmusikgrupp. Vår förening firar
sitt 20-årsjubileum och vi serverar tårta
till kaffet. OBS! Denna gång håller vi till
i AD’s matsal mellan Huskvarna Teater
och Sporthallen.
19/10 Husförhöret. Klassisk teaterföreställning
med Rogberga hembygdsförening.
26/10 Skillingtryck. Vi får lyssna på berättelser
varvad med musik.
9/11

Kaffe mé drömmar förlängs med ett program i samband med att 20-årsjubilerande Smålands Akademi har sitt
högtidsmöte i Jönköping. Huskvarnabördiga Birgit Carlstén kommer att leda
ett program baserat på akademins senaste
böcker “Småländska ord och läten” och
“Småländska förebilder”. Flera av ledamöterna i akademin medverkar.

Barn- och Familjeteater
Följande lördagar arrangeras föreställningar i
Missionskyrkan i Huskvarna kl 15.00.
21/9

Molly Blom Show. Teater Pelikanen. För
barn i åldrarna 3 - 7 år

26/10 MÖBÖK, Trollet med den gula kepsen.
Teater Allena. För barn i åldrarna 3 - 9 år.
23/11 Curry, Kompis och den försvunna sagan.
Teater Ung utan Pung. För barn i åldrarna
4 - 8 år
7/12

Uppsättningen av ”August i Paltebo på friarstråt”
i Folkets Park i Huskvarna i sommar har gått
väldigt bra på många sätt. Vi har fått många
lovord från publik, som sett föreställningen.
En röst från publiken 13/6: Suveräna skådespelare. Fina sångnummer. Fyndig scenografi.
Härlig miljö. Fin pausunderhållning. Bra musik.
TACK SÅ MYCKET!
Årets teaterföreställning har setts av ca 2 400
personer.
Precis som tidigare år har det varit ett samarbete
mellan vår teaterförening och Vulkanteatern. Nu
blickar vi framåt mot nästa år och vi hoppas att
vi då ska kunna uppföra en föreställning, som
blir lika bra, eller kanske ännu bättre. Vi
återkommer med besked när det är definitivt
klart om vilken föreställning det blir.
Övrigt
Ni kan även hitta information om våra
arrangemang och verksamhet på hemsidan (se
längst ner) och på föreningens anslagstavla vid
Smedbygatan 10.
Vi upprepar uppmaningen att lämna e-postadress
till oss, om ni har tillgång till dator. Då kan vi
snabbare, enklare och billigare nå ut med
information till er. Ibland dyker det upp något
med kort varsel, där ni t ex kan få köpa biljetter
med rabatt till någon föreställning, se på
provföreställningar eller genrep. Då är vår enda
möjlighet, att informera via e-post. Meddela oss
om detta till medlemmar@teaterihuskvarna.se.
För styrelsen
Rolf Larsson
ordförande

Jakten på de Osynliga. Teater Pelikanen.
För barn i åldrarna 4 – 9 år.

Entréavgift 40 kr för stora som små. Det är inte
ovanligt att det blir fullt så förboka gärna
biljetter på Huskvarna Bibliotek, www.smot.se
eller på Spiras biljettkassa telefon 036-32 80 80.
Föreningen Teater i Huskvarna
Tfn: ordf 036-14 19 54, kassör 036-13 83 04

E-post: info@teaterihuskvarna.se

Bankgiro: 817-5531

Folkton
Mjukaste sunnan, susa!
Än är nätterna ljusa.
Än är blommorna många.
Än är dagarna långa.
Klockan bara går och går,
hjärtat bara slår och slår,
staden bara drar och drar,
tiden bara far och far.
Mjuka sunnan, susa!
Än är nätterna ljusa.
(Alf Henriksson)

Hemsida: www.teaterihuskvarna.se

