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Teatervänner!
Föreningsarbete går i tydliga cykler. Det börjar
med summeringar i januari, årsmöten i februarimars och sen aktiviteter resten av året. Vi har i
Föreningen Teater i Huskvarna, FTH genomfört
årsmötet med cirka 50 medlemmar närvarande i
Galleri Smedbyn. Nu är det alltså aktivitet som
gäller!

Ett nytt FTH?
Under årsmötet diskuterade vi gemensamt hur
föreningen ska utvecklas under det här
verksamhetsåret. Valberedningen har jobbat
intensivt tillsammans med undertecknad för att
hitta lämpliga vägar framåt för den riktigt framgångsrika föreningen. Men det är inget nytt FTH
på gång! Däremot ett bredare FTH när det gäller
personer som är med i anordnandet av de olika
arrangemangen. Vi har alltid haft många hjälpande händer under de stora arrangemangen i Huskvarna Folkets park och med Huskvarna Revyn.
Nu är avsikten, enligt årsmötet i februari, att
dessa grupper ska stärkas både personellt och
organisatoriskt. De ska bli lite mer självstyrande
relativt styrelsen. En något mindre styrelse ska i
sin tur jobba med övergripande frågor för en
säker överlevnad för föreningen. I styrelsen för
2014 sitter Annika Wennberg, Christina
Pihlkvist, Ewa Lennqvist, Kerstin Larsson, Rolf
Larsson och undertecknad samt Irene Rask som
ständigt adjungerad.
Den första gruppen enligt den här modellen
håller precis på att formeras. Det är den som ska
anordna Kaffe mé drömmar där Birgitta Öhling
är ytterst ansvarig. Vill du vara med på någon
nivå i någon omfattning i det här arbetet? Hör
gärna av dig till undertecknad!

Hedebyborna i Folkets Park 2014
Den 3 juni är det premiär i
Huskvarna Folkets Park för
"Hedebyborna", en pjäs
efter en romanserie av Sven
Delblanc. Precis som tidigare
år genomförs ”Teater i
Parken” i samarbete med
Vulkanteatern.

Biljetter till ”Hedebyborna” finns nu att
köpa i Huskvarna Bibliotek, på Spira och hos
Programbolaget (som numera finns i järnvägsstationen i Jönköping!). Dessutom via nätet på
www.programbolaget.se. Du vet väl att du som
medlem får köpa biljett för slumppriset 100:till någon av de tre första föreställningarna!
Dessa kan enbart köpas vid besök på något av
försäljningsställena. När det är fullt så är den
möjligheten förbi.
Många medlemmar har anmält intresse för att
delta i arbetet med arrangemanget. En arbetsgrupp runt Kerstin Larson slutför nu fördelningen av arbetspassen.
Har du nåt som kan vara ett pris för lotteriet
under sommarteatern? Hör av dig till undertecknad eller till Annika på 0707-147892.

Gatuteater  Parkteater
Den 14 och 19 augusti (preliminärt) blir det
gatuteater i Huskvarna. Eller vi kanske ska
kalla det Parkteater för vi planerar att ha det i en
park i närheten av Smedbyn. Marie Alonso
skriver just nu manus. Handlingen är förlagd till
50-talet. Mer nämner vi inte idag utan ber att få
återkomma. Håll ögonen på tidningsannonserna,
du som har lämnat mailadress får dessutom
information den vägen.

Mer teater i Huskvarna
I samarbete med Smålands Musik och Teater ger
vi två föreställningar i Huskvarna Teater:
3 oktober: ”Shirley Valentine” med Carina
Perenkranz (en av Com Hem-damerna). Den
medelålders Shirley tycker livet är lite
slentrianmässigt, men får nya intryck under en
resa.
14 november: ”Min arm” med Mathias Lithner.
En tragikomisk monolog om ett liv. En tydligare
beskrivning kommer i nästa medlemsbrev.
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Barn- och Familjeteater hösten 2014
Fyra lördagar under våren har det spelats trivsam
och uppskattad barnteater. Vi har förlagt den till
en mysig lokal i Missionskyrkan
i Huskvarna och vi fortsätter där
under hösten:
Lördag den 13 sept kl 15.00
”Lilla spöket Laban” med
Boulevardteatern, Stockholm
(3 - 8 år)

Lördag den 25 okt kl 15.00
”Boll-lol-oj” med Musikteater
Big Wind, Göteborg (3 - 6 år)
Lördag den 22 nov
kl 15.00
”Så går ingen kamel”
med Panikteatern,
Uppsala (3 - 7 år)
Lördag den 13 dec kl 15.00
”Lille Viggs äventyr på
julafton” med Teater
Pelikanen, Norrköping
(från 4 år)
Barn- och familjeteatern arrangeras av Musik &
Teater Vänner i Jönköping i samarbete med
Föreningen Teater i Huskvarna och Kultur
Jönköpings kommun.

Kaffe mé drömmar
Arbetsgruppen slipar på programmet för lördagarna i oktober månad. Vi återkommer till
vilka inslag de bestämmer sig för. Men boka redan nu in dessa lördagar från kl 10.30.
Kaffe mé drömmar arrangeras av Föreningen
Teater i Huskvarna i samarbete med NBV,
Huskvarna bibliotek och Kultur Jönköpings
kommun.

Teaterresan genomförd
I lördags den 26 april var 50 föreningsmedlemmar på teaterresa till Norrköping och såg
Swedenhielms med Sven Wollter. Enligt deltagarna var det en riktigt lyckad utflykt till Östergötland. Tack Annika för arrangemanget! Förhoppningsvis samlar vi ihop oss för en resa nästa
vår igen.

Övrigt
Vill du ha information via e-post om vad som
händer och sker på Spira? Skriv då ett mail till
jorgen.asklid@smot.se och be om nyhetsbrevet
”Vad händer på Spira?”. Hälsa gärna från
Teaterföreningen i Huskvarna.
Använder du nätet? Ge oss då din e-postadress
på 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 erbjudande, som vi
måste få ut snabbt. Då är vår enda möjlighet, att
informera via e-post. 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!

Gunnar Eckert, ordförande
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