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Årsmöte 
Varmt välkommen till årsmöte med Föreningen Teater i Huskvarna  
onsdagen den 22 februari kl 18.30 i Galleri Smedbyn. OBS! Ny plats. 

Efter årsmötesförhandlingar utdelas årets Luddepris. Priset instiftades av föreningens 
årsmöte 2005 och utdelas i år för åttonde gången. I år har styrelsen beslutat att tilldela 
Gunnar Andersson detta pris. I samband med generalrepetitionen av nyårsrevyn den 30 
december, där Gunnar är regissör, tillkännagavs att han kommer att få denna utmärkelse i år.  

Föreningen bjuder på kaffe/te och fralla med ost och skinka.  

Därefter kommer Gunnar Andersson att underhålla oss en stund. 

Du som vill ta upp någon speciell fråga till behandling på årsmötet är välkommen med ditt 
förslag till ordföranden senast den 15 februari. Se telefonnummer och  
e-postadress nedan. 

Vårens teaterresa 
Lördagen den 17 mars åker vi till Skövde där Göteborgsoperan visar en 
musikteaterföreställning av Leo Cullborg med musik av Charlie Chaplin. Med hjälp av 
Chaplins egna fantasifulla grepp och inte minst hans egen musik berättas hans historia. 
Chaplin tar med oss till så vitt skilda händelser som Hitlers födelse, en kväll på Music Hall 
och Wall Street-kraschen, som av Chaplin skildras som dansnummer. 

Bussen avgår från Biblioteket i Huskvarna kl. 15.45 och från Bussgodset i Jönköping kl. 
16.00. Hemkomst beräknas till ca 21.45 

Anmäl dig snarast, dock senast 22 februari till: 
Aina tfn 036-14 51 41, e-post:  aina.rieslund@comhem.se eller till  
Annika tfn 036-13 31 70, e-post: annikawennberg@yahoo.se.  
Meddela vid anmälan var du vill stiga på bussen. 

Subventionerat pris för medlemmar 250 kr, övriga 300 kr (möjlighet finns att bli medlem 
och då är medlemsavgiften betald). I priset ingår resa, teaterbiljett och pauskaffe. Betala till 
bankgiro nr 817-5531. Föreningen Teater i Huskvarna, snarast efter anmälan. Skriv 
”teaterresa” och ditt namn som meddelande vid betalning.  
OBS! Nytt gironummer från i år.   

I pausen serveras kaffe och en chokladbiskvi. Tyvärr finns ingen möjlighet att få något 
annat.   

Välkomna till en som vi hoppas trevlig lördagskväll. 

E-postadress 
Anmäl din e-postadress till aina.rieslund@comhem.se så får du snabbare information och 
extra erbjudanden.  

Medlemsavgift 
Du som inte betalat din medlemsavgift kontant till någon i styrelsen, uppmanas att betala 
den till bankgiro enligt nedan, senast den 29 februari 2012. Avgiften är 50 kr för enskild 
medlem och 100 kr för familj.

Var god vänd! 
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Inför årets sommarteater ”Hotelliggaren” i Folkets Park 2012 
Vi behöver hjälp av medlemmar, minst ett tiotal, den 13 maj klockan 10.00-12.00, med att 
flytta bänkar till teaterladan i Folkets Park. Alla som hjälper till bjuds sedan på lunch.  
Den 15 maj, kl 18.00 – 21.00 ses vi igen och skruvar fast bänkarna. Om vi blir många är det 
snart gjort.  

Vi behöver också hjälp av ett antal hobbysnickare, som kan hjälpa till med kulisser med 
mera till sommarteatern. För information om tider för detta, kontakta Jörgen. 

 Jörgen Bergström tar emot intresseanmälan på tfn 036-13 51 51. Styrelsen tackar på förhand.  

Kaffe mé drömmar 2012 
Du är välkommen till kaffe mé drömmar i mars månad. Det blir många omväxlande och 
trevliga program. Start klockan 11.00 och med gott och billigt fika från 10.30. Fri entré. 

3 mars Kulturskolan  ”Akt ETT”. Blandat program med olika teaterinslag 

10 mars Per Carlgren  Sjunger och berättar historier från Huskvarna 

17 mars Magnus Jonsson ”Det är vackrast när det skymmer”.  
   Gitarrist och sångare från Trollhättan. 

24 mars Lars Rydh  ”Med rötter i Huskvarna”.  
   Berättar om sin bok och tiden i Huskvarna  

31 mars Andreas Ljung ”Komik på ren västgötska”.  
   Andreas, komiker och. revyartist från Skara.  

Barn- och Familjeteater 
4 februari Underbart lilla zebra  2 - 6 år Kl 15.00 
Lilla Zebra möter både faror, vänskap och möjligheter och får till och med ett lejon att 
dansa. Med zebraöronen på sig får barnen leva sig in i zebrans första äventyr i livet och vara 
medskapande med ljud och cirkushopp m m. 

17 mars Nasse hittar en kritask  2,5 - 7 år Kl 15.00 
Nasse är en björn som denna gång hittar en kritask och i denna varmt humoristiska föreställning får 
vi följa hur Nasse löser detta nya problem och att teckna. 

14 april Pimpa – Hunden med röda prickar 2 - 5 år Kl 15.00 
Den lilla hunden som med stor förundran upptäcker vår värld. Pimpa ger sig ut på resor, pratar med 
allt och alla och lär sig ständigt nya saker. Varje resa är ett äventyr och att komma hem är skönt! 

Föreställningarna äger rum i Missionskyrkan Huskvarna. Entréavgift 40 kr för stora som små. 
Förboka gärna biljetter hos t ex Huskvarna Bibliotek, Spiras biljettkassa tfn 036-32 80 80 eller 
www.smot.se. Det är inte ovanligt att det blir fullt. 

Välkomna till årsmötet och övriga aktiviteter. 

För styrelsen 

 

Hans Järeby 
ordförande  


