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Kultur- och teatervänner! 
Jag önskar att jag hade kunnat inleda 
vårens medlemsbrev med ett varmt 
välkomnande till många spännande 
aktiviteter. D v s de som var planerade och 
som presenterades på årsmötet.  
Glädjande mitt i allt är ändå att ni som 
medlemmar fick njuta av flera kulturinslag 
på årsmötet.  
Sedan detta möte i februari, har mycket 
hänt på kort tid. Saker som ingen på något 
sätt kunde förutspå. Covid-19 eller 
Coronaviruset har satt mycket på paus, 
skapat stor oro och många tankar om nära 
och kära. Jag tror också att vi alla och 
envar funderar en hel del på vad ett 
framtida ”normalläge” kan vara. 
 
Som ni redan vet ställde vi in vårens Kaffe 
mé Drömmar förutom ett arrangemang, 
som genomfördes i början av mars. 
Planerna är att större delen av vårens 
tänkta program blir höstens istället. 
 
Sommarteatern i Huskvarna Folkets Park 
var tänkt att bli en garanterad publikfriare- 
Gideon Wahlbergs pjäs från mitten av 30-
talet ”Grabbarna i 57:an”. 
Föreställningarna kommer att flyttas till 
sommaren 2021.  
 
”Läderlappen”, allas opera av Johann 
Strauss, flyttas fram till hösten. För er som 
redan som köpt biljetter, så gäller de med 
dess plats. Se info på hemsidan. 
 
Vi måste även skjuta på barn-, ungdoms- 
och familjeteater till andra datum. 
Löpande info även här på hemsidan. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Styrelsen för Föreningen Teater i 
Huskvarna försöker tänka positivt trots allt 
och inte prata så mycket om att ställa in, 
utan ställa om och flytta fram allt planerat. 
Ge möjligheten till ett spännande och rikt 
teater- och kulturliv, som får blomstra lite 
senare i höst och under nästa år. 
 
All aktuell information om nya datum, 
tider och planerade aktiviteter finns på vår 
hemsida www.teaterihuskvarna.se. Har du 
inte tillgång till hemsidan, kan du alltid 
kontakta oss i styrelsen. 
 
Vill avsluta med ett par rader från vår allas 
Alf Henrikson i denna ljuva och skira 
vårtid, som vi alla behöver ta till vara: 
 
”Jag såg att häggen blommade, det kom 
en doft av den. Jag sa till min älskade: 
Kom ut och se och känn! Hon stod vid 
makaronerna och sydde på en klut. När 
hon lyfte blicken, hade häggen blommat 
ut.” 
 
För styrelsen 
 
Marianne Ericsson 
Ordförande 
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