
Hej alla teatervänner!

Först vill vi säga ett stort tack till alla som valt att 
stödja vår förening, under rådande omständigheter 
även in i 2021!

Styrelsen har beslutat efter noga övervägande att 
årsmötet, som var planerat under våren och sedan till 
augusti ställs in flyttas till februari 2022. 
Vi befinner oss fortfarande i en pandemi och det 
finns fortfarande restriktioner gällande antal 
personer, både inom- och utomhus. 
Vi har valt att inte heller genomföra årsmötet 
digitalt.

Kan man göra så, kanske vän av ordning undrar. 
Ja, säger vi. I denna ytterst speciella tid kan vi det. 

Vad händer inför sommaren då?

Sommarkonserter i Smedbyparken
- mer info på hemsidan om antal biljetter/tillfälle, 
eftersom förändringar gällande restriktioner kan 
förekomma.

Entré 100 kr för ickemedlemmar, 
50 kr för medlemmar och ungdomar/barn upp 
till 26 år. Biljetter kan köpas via www.scenkonst.nu 
Föranmälan krävs p g a pandemin.

21/6 kl 20:00

Blowin’ in the wind - 
Trio Astrakan tolkar Bob Dylan

En föreställning där musik och texter av Nobelpris-
tagaren Bob Dylan tolkas av Trio Astrakan. Man får 
möta samhällskritikern, romantikern och även den 
religiöst övertygade Dylan i texter som framförs på 
såväl engelska som svenska. Sångerna vävs ihop 
med många berättelser och en dos varm humor.

Trio Astrakan består av:
Anders Fennsjö - Sång, gitarr & munspel
Bosse Hellgren - Ståbas & tuba
Per-Åke Wennerberg - Dragspel & trumpet
Längd: 1,5 timmar

28/6 kl 20:00

Folkmusik med ”Högt î Tak”

Högt î tak bildades 1983 och har idag 35 medlem-
mar!
Gruppen spelar folkmusik från när och fjärran men 
mestadels nordisk och keltisk folkmusik.

Om bandet; Högt î tak
Ett Jönköpingsbaserat gäng som låter hjärtat
vara med när de fritt sovrar bland sina favoriter.
Stundom går det helt uppåt väggarna så det
gäller att hänga med i turerna eller klaga hos
bandledaren Mart Hallek. 
https://www.facebook.com/hogtitak/
Längd: 60 min

15/8 kl 20:30

Greetings från Vienna - Minopera

Under våren spelade orkestern Wiener Salonvirtuo-
ser in en orkesterfilm i den underbara miljön av Stift 
Klosterneuburg nära Wien. 

Minopera kombinerar en biovisning av filmen med 
live-operasång. En underbar resa till Wien med en 
helt ny upplevelse. 

Wiener Salonvirtuoser  är en av de ledande 
salonorkestrar i Wien och består av blanda annat 
medlemmar av Wiener Symphoniker och Wiener 
Statsoperan.

Längd: 90 min

Medverkande:
Annika Veith - sopran
Wolfgang Veith - tenor
Ytterligare en sångare.

Minopera - Operan för ALLA
Minopera startades 2015 som Min(i)opera och var 
till en början operateater för och med barn. Vårt 
utbud räcker utbudet från småbarnspjäser till opera 
för vuxna. Hela utvecklingen drevs fram av viljan att 
öka tillgängligheten av genren opera för alla åldrar. 
Vi ser oss som en opera för ALLA - och 
tillgänglighet är nyckelbegreppet i vårt arbete.

FORTSÄTTNING >>>

http://www.scenkonst.nu 
https://www.facebook.com/hogtitak/


Kaffe mé drömmar

Förhoppningsvis kommer KmD genomföras under 
oktober och planeringen för de olika program-
punkterna har påbörjats.

**********************************
Poddradio

Nu är poddarna klara att lyssna på. Länken finns på 
hemsidan.

**********************************
Medlemsregister

Uppdatering av medlemsregistret är i stort sett klart, 
men om ni har bytt adress, telefon eller e-post 
meddela helena.walltin@gmail.com 0730-572867

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

Så en liten påminnelse från Alf Henriksson, om 
att ta till vara den fantastiska tid som vi nu 
befinner oss i…

Var glad min själ åt vad du har
nu har du hundra sommardar
och detta är den första.
När solens lopp sin ände tar
då har du nittionio kvar
och någon blir den största.

Giv noga akt på var du står
i morgon blir med ens i går
det går så fort att vandra.
Lägg märke till att vad du får
är hundra sommardar per år
i morgon är den andra.

För styrelsen Föreningen Teater i Huskvarna

Marianne Ericsson, ordf

SKÖN SOMMAR! 
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