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Teater i Huskvarna; spindeln i kulturnätverket
Teater i Huskvarna är en förening som samordnar våra olika 
samarbetspartners uppsättningar i Huskvarna med omnejd. Ofta hjälper 
vi till med servering och biljettförsäljning på plats innan föreställning för 
att bland andra Vulkanteatern, Revysmedjan, Kulturskolan, Min Opera, 
Scenkonst.nu, NVB, Jönköpings Kommun och Spira ska kunna fokusera på 
musiken och konsten. 

I höst och vinter händer det mycket i vårt område! 

Välkomna till ett kulturellt halvår! 

*****************************************
Kaffe mé Drömmar 

5 oktober Annika Liljenroth & Wolfgang Veith  
- en musikalisk resa med opera- och operetthighlights
12 oktober  Ingegerd Wessel - @jagvillocksåvaramed.se 
Ett visprogram om Längtan och Katastrofer och att det ska vara så svårt 
med Tillsammans 
19 oktober Christer Möller & Bo Hejdeslund 
- spelar och sjunger
26 oktober Jan Förander & Leif Ruhnström 
- Skolundret i Huskvarna – Alfred Dalin och hans tid

*****************************************
Teaterskola från den 15 oktober!
Har du barn i åldrarna 7-10 eller 11-14 år år som drömmer om att få spela 
teater eller bara vill ha lite extra roligt? Låt ditt barn upptäcka teaterns 
fantastiska värld tisdagar på Smeden i Smedbyn i Huskvarna. 

Uppstartsmöte med föräldrar och barn 15 oktober kl 18-19
Läs mer på: http://smedenhuskvarna.se/teaterskola-i-smeden/
Anmäl ditt intresse i förväg till teaterskolasmeden@husqvarnaff.se

****************************************

NÄSTA SIDA: mer information om föreställningar ... 

Kaffe mé Drömmar
Lördagar 5 oktober - 26 oktober

Huskvarnarevyn 2019
11 oktober - 2 november 

Teaterskola
Uppstart 15 okt 

Klas Klättermus och de 
andra djuren i Hassel-
backeskogen
Premiär 28 oktober

Barnoperan Bastien och
Bastienne
30 oktober

Freja och jul med Polly
6 december på Spira

Silver Star
27-28 december, Huskvarna Teater

Huskvarnarevyn 2019
Föreställningar mellan 11/10 och 2/11 
 
Fre 11 oktober    kl 19.00
Lör 12 oktober    kl 15.00 &18.00
Fre 18 oktober    kl 19.00
Lör 19 oktober    kl 15.00 &18.00
Sön 20 oktober   kl 15.00 &18.00
Tis 22 oktober    kl 19.00
Fre 25 oktober    kl 19.00
Lör 26 oktober    kl 15.00 &18.00
Sön 27 oktober   kl 15.00 &18.00
Ons 30 oktober   kl 19.00
Fre 1 november  kl 19.00
Lör 2 november  kl 15.00
Läs mer på www.revysmedjan.se
Biljetter bokas här; Biljetter

EVENEMANG 

HÖST & VINTER 2019



Klas Klättermus och de andra djuren i Hackebackeskogen, Smeden i Smedbyn i 
Huskvarna - Premiär 28 oktober
Biljetter bokar du via hackebackeskogen@vulkanteatern.se

Kom och njut av en härlig familjemusikal där vi träffar på Klas Klättermus med vänner som lever farligt i Hackebackeskogen. 
Den glupske Mickel Räv och de andra rovdjuren vill inte skaffa mat på hederligt vis utan hotar ständigt med att äta upp 
dem.

Mån 28/10, tis 29/10 och ons 30/10 kl 18.00, lör 2/11, sön 3/11, lör 9/11 och sön 10/11 kl 12.00 och kl 14.00

Mer information på www.vulkanteatern.se

*****************************************
Bastien och Bastienne den 30 november, Smeden i Smedbyn kl 11.00 & 15.00
Biljetter släpps inom kort via www.scenkonst.nu

Wolfgang Amadeus Mozart
Wolfgang Amadeus Mozarts första opera som han skrev när han själv fortfarande var ett barn. - Redan 
bakgrunden kan inspirera barnen till eget skapande och musicerande.

“Bastien och Bastienne” är inte bara en historia om kärlek utan det handlar även om att hitta sitt eget värde och självförtroende. 
Kärleksparet hittar varandra tillslut både med hjälp av magi men framförallt genom att upptäcka sin egen kraft.

****************************************
Freja och jul med Polly 6 december - SPIRA 
På gränsen till det omöjliga
Det måste funka. Till jul ska showen stå klar och alla hinder vara undanröjda. Den här gången har Polly huvudrollen. 

Pauline ”Polly” Wågström är 27 år, författare och bloggare och hon älskar att skådespela – såväl i filmer som på teatern. 
På sin blogg skriver hon bland annat om hur det är att leva med autism, hjärntrötthet, social fobi och selektiv mutism. 
Hennes julföreställning blir något utanför ramarna.

Freja Musikteater medverkar i denna härliga föreställning där vi har bokat platser på Spira till Teater i Huskvarnas 
medlemmar. Information om kostnad och var du kan köpa biljetter kommer senare. 

****************************************
Silver Star 27-28 december - Huskvarna Teater
Silver Star, en hyllad pjäs skriven av Kristina Lugn, hälsar på i Huskvarna under två dagar. 
Huskvarna Teater 27/12 19.00 samt 28/12 19.00.

Camilla och Alfhild möts en kväll någonstans i utkanten av stan. De är båda på flykt. Den ena från sin 
ensamstående mamma, den andra från sin soffgrupp. Bland gatlyktor och sirener visar de sig vara underligt lika trots 
åldersskillnaden. Och båda längtar efter något. En ogripbar dröm, en förhoppning vid horisonten. Silver Star.

Information om kostnad och var du kan köpa biljetter kommer senare. 
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