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VERIGAMHETSBERIiTTELSE NÖR ÅN
Föreningen Teater i Huskvarna

ZOTO

Föreningen Teater i Huskvarna bildades den 14 juni 1993. Enligt stadgama har foreningen till
ändamål att främja ett allsidigt teaterliv i Huskvarna. Den skall verka ftir att teaterft)reställningar
och andra kulturevenemang anordnas i Huskvarna, liksom resor till evenemang på andra platser.
Styrelsen
Under 2016har styrelsen haft följande sammansättning:
Inger Kallings, tillft)rordnad ordförande
Marianne Ericsson, vice ordforande
Ewa Lennqvist, mötessekreterare
Rolf Larsson, kassör
Annika Wennberg, ledamot
Britt-Marie Hoffner, ledamot
Birgitta Nisser, ledamot
Margaretha Biilow, ledamot
Bibbi Wangström, ledamot
Styrelsen har under året haft 10 sammanträden. Arbetsgrupper för olika projekt har dessutom

haft ett stort antal sammankomster.

Revisorer
Lena Härelind och Jan-Eric Malm med Birgitta Hansen som ersättare.

Valberedning
Jörgen Bergström, Kerstin Larsson och Sven Ebbesson.

Barn- och familjeteater
Sålda biljetter: Våren 188 varav 96 bam, hösten 150 varav 79 bam.
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en alldeles speciell anka
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mars Elin starkast i världen
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En stackars liten haj Mäster Skräddare och den lilla damen
Sagan om

Lilla Farbrorn

Är du levande, frågade sammetskaninen?
Lill-Tarzan

Föreställningarna, som arrangerats i samarbete med Musik & Teater Vtinner och Kultur,
Jönköpings kommun, har i ft)rsta hand vänt sig till de små barnen med ftiräldrar. Alla
foreställningar har spelats i Equmeniakyrkan i Huskvama.
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Kaffe
m6 drömmar
Aktiviteterna under rubriken Kaffe md drömmar är i år arrangerade av en arbetsgrupp ledd av
Ewa Lennqvist. Totalt antal besökare 592 personer.
5

mars

Där man bränner böcker Anders Rydell berättade om jakten på ft)rsvunna
bränner man till slut också bibliotek
människor

mars Västgötahumor
19 mars Gott och Blandat
12

Stulen Kärlek

8

okt

okt
22 okt
29 okt
15

Leif

.

Kören Vätterton sjöng under ledning av Carina
Degerman, Jenny Nöjd och Hans Carldn vid pianot
Smakprov på sommarens ft)reställning i Folkets Park,
Stulen Kärlek

Ockander

Friddn
Fyra dragspelare
Göran Hollander
Inge

Peder Sveder sjöng och berättade roliga historier

Kåserier över Dr Hjorton, Flathultarn och
THX-Sandberg.
Sånger och melodier vi minns

Blandad musik

I Alice Tegndrs fotspår
med musik

-

bilder och filmer i naturen

Arrangemangen har genomförts i samarbete med Kultur Jönköpings kommun, Huskvarna
Bibliotek och NBV.

Novembercaf6

vi kallade Novembercafe, i serveringen vid
Huskvarna Teater. Sex ledamöter i Smålands Akademi medverkade med sina berättelser från
boken "Småland en kärleksforklaring". En av ledamöterna, Stefan Edman, höll ihop
programmet på ett mycket trevligt sätt.

Vi hade ett arrangemang den

19 november, som

Dettavar ett samarrangemang mellan Föreningen Teater i Huskvama, Smålands Akademi och
NBV.
Teater i parken
Vulkanteatern har under sommaren 2016, tillsammans med Föreningen Teater i Huskvarna,
framftjrt 10 ftreställningar av Stulen Kärlek
Regissörer och producenter var Jonathan Heinhagen och Veronica Hedin. De sex skådespelarna
på scen gjorde bejublade ftireställningar.

Vi kan konstatera att det återigen blev ett mycket lyckat arrangemang med 2113 åskådare!
Vår ftirening har huvudsakligen jobbat med pausservering, lotteri och marknadsf<iring.
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Teaterresa
En teaterresa anordnades den 13 april 2016

till

Skövde och foreställningen

My Fair Lady.

Luddepriset
Föreningen Teater i Huskvarna delar årligen ut ett kulturpris, Luddepriset, som fått sitt namn
efter "den evige huskvarnabon" i skådespelet Bara Tusen Korta År. Priset består, forutom
äran, av en keramikskulptur av Ludde samt en penninggåvapä 5 000 kr. Syftet är enligt stadgamaatt "uppmuntra enskilda personer, grupper och även ft)reningar, som giort betydande
insatser inom kulturområdet, speciellt teaterområdet".
2016 ärs Luddepris överlämnades vid årsmötet

till

Per Carlgren.

o

För att med sin kraftfulla och inlevelserika sång sprida glädje och entusiasm i olika sammanhang.

o
o

För sitt mångåriga engagemang för teater i såväl lättarc som allvarsamma former.
För sin stora vilja att bidra
former.

till utveckling

av kulturen genom sång och teater i dess olika

Samarbetspartners
Under året har vi haft samarbete med:

o
o
o
o

Vulkanteatern (sommarteater i Folkets Park)

o
o

NBV (bidrag i samband med olika produktioner)

Folkets Park som ställer sina lokaler och utrustning

till

förfogande vid sommarteatem

Huskvarna Bibliotek med bland annat "Kaffe md drömmar"

SMOT och Musik &Teater Vänner (Barn- och familjeteater)Kulturskolan och kommunens övriga förvaltningar

Kultur Jönköpings kommun (stöd med föreningsbidrag och kulturbidrag)

Föreningen tackar alla för gott samarbete.

Medlemmar
Vid 2016 års utgång hade föreningen 421 medlemmar, en ökning med 9 personer.
Ekonomi
Föreningens ekonomiska ställning framgår av resultat och balansräkningen samt revisorernas
berättelse. Sammanfattningsvis kan sägas, att foreningen har en mycket stark ekonomi, vilket
gör det möjligt att väga satsa och ta viss ekonomisk risk i större kulturprojekt.
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Slutord
Styrelsen tackar medlemmar och andra, som på olika sätt bidragit till föreningens verksamhet
under det gångna året, särskilt med det stora arrangemanget Sommarteatern i Parken. Föreningens styrelse fortsätter att enträget arbeta för att erbjuda, invånare i alla åldrar, olika kulturupplevelser såsom Barnteater, Kaffe md drömmar och Sommarteater.20lT blir ett spännande år med, förutom våra egna vanliga aktiviteter, sommarteatern Zpanska Flugan och

Huskvamarevyn.

Huskvama i januari20lT
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Birgitta Nisser

Margareta Billow

