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KULTUR- OCH TEATERVÄNNER!
Varmt välkomna till ett nytt och spännande 
verksamhetsår!

Sedan vi träffades på årsmötet har vårens Kaffe 
mé drömmar genomförts och med många, många 
deltagare. Jätteroligt! Vi ser fram emot att träffas i 
oktober igen med nytt spännande program.
Det som ligger närmst i tid är naturligtvis sommar-
teatern i Huskvarna Folkets Park och i år en 
garanterad publikfriare- Söderkåkar. 

Har ni inte köpt biljetter, så skynda, skynda…

Eftersom vi är de som ansvarar för serveringen är vi 
alltid i behov av extra händer och fötter. Hör av dig 
till Helena Walltin om du kan vara med. 
Kontaktuppgifter finns på hemsidan. 

Utöver detta har vi som du också kan läsa om, flera 
olika och nya ingångar i vår verksamhet. Det känns 
oerhört värdefullt att vi vidgar vyerna och kan 
erbjuda er medlemmar och övriga härliga upplevels-
er av kultur i alla dess former och smaker.

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

KAFFE MÉ DRÖMMAR I HÖST

”Kaffe me´ drömmar” kommer att anordnas 
under fyra lördagar i oktober i Alfred Dalinskolans 
matsal. Ni kan köpa kaffe och gott kaffebröd till 
reducerat pris innan ni bjuds på underhållning. 

Programmet för hösten är ännu inte klart. 

BILJETTER SÖDERKÅKAR

Premiär 1 juni Huskvarna Folkets Park

I år har vi gjort en förändring när det gäller 
biljetterna till Teater i Parken och årets 
föreställning Söderkåkar. 

Ni som medlemmar kan köpa biljetter till medlem-
spriset 180 kr till samtliga föreställningar, i stället 
för endast till de tre första som tidigare år. 

SPIRA tel: 010-2428080

FÖRESTÄLLNINGAR 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 
16 juni Vardagar 19.00, lördagar & helgdagar 
16.00

Biljetter säljs också i Huskvarna Folkets Park, 
en timma före varje föreställning. Även här gäller 
medlemspris!

Läs mer om Söderkåkar på sidan 2.

www.teaterihuskvarna.se



TEATERSKOLA FÖR BARN
Låt ditt barn upptäcka teaterns fantastiska värld!
Tillsammans med HFF och Minopera startas en teaterskola för 
barn i Smeden som arrangeras under sommarlovet!

Har du barn i åldrarna 8-14 år som drömmer om att få spela 
teater eller bara vill ha lite extra roligt? Då är detta perfekt för 
er! Teaterskolan i Smeden slår snart upp portarna för en 
teaterskola som ger ditt barn möjighet att utveckla sin kreativa 
förmåga och träffa nya kompisar. Tillsammans med 
operasångaren och pedagogen Wolfgang Veith och andra 
ledare gör barnen teaterövningar, improviserar och åker på 
utflykt. Allt avslutas med en uppsatt föreställning i Smeden! 

Välkomna!
Information och anmälan: www.smedenhuskvarna.se eller 
info@minopera.se

KAMMARMUSIKSERIEN 2019
Vi vill även informera alla medlemmar om Kammarmusikserien 
2019. Musikserien fortsätter den 7/8 kl 18:00 med en 
operettföreställning på Rosenlunds Herrgård och den 1/9 kl 
17:00 med konserten "Wien drömmarnas stad". 

Alla medlemmar kan köpa biljett för medlemspris 
under https://www.scenkonst.nu/evenemang eller vid affären  
Nya Musik i Jönköping, Trädgårdsgatan 12, 553 16 Jönköping, 
036-16 97 50.

SÖDERKÅKAR
I centrum av historien står två bröder, Erik som är grosshandlare och Johan som är murare. De bor 
på varsin sida av gårds planen i sitt ärvda familjehem.

Erik bor i det större huset tillsammans med den fina frun Aurore vars vanor är dyra och vännerna 
är många. Här bor också styvdottern Maj-Britt och hushållets piga Malin. Johan bor i det enklare 
huset med sin fru Hanna och sonen Albin, och de har inget vidare umgänge att skryta med.Erik har 
dock börjat få ekonomiska bekymmer och lösningen på problemet tycker Aurore är att gifta bort 
styvdottern med en rik man som visat intresse för unga Maj-Britt.

Samtidigt ska Albin ta examen som ingenjör och han och Maj-Britt är förälskade i hemlighet. I den 
här berättelsen om syskonrivalitet och ung kärlek med förhinder finns också den gladlynta pigan 
Malin med sina två ihärdiga friare, Brevbäraren och Polisen, två herrar som tar sig själva på lite för 
stort allvar och som kommer att slåss om hennes gunst…

I vår uppsättning har Söder i Stockholm fått bli Söder i Huskvarna när Vulkan teatern nu sätter upp 
Söderkåkar för andra gången. Vi vill ta fasta på historiens glada humör, men också den allvarligare 
botten och låta detta musikaliska folklustspel skapa både eftertanke och komisk igenkänning.

Varmt välkomna i sommar!
Clas Malmborg, Regissör

TEATERSKOLA PÅ

SMEDEN

Låt ditt barn upptäcka teaterns fantastiska värld!
Har du barn i åldrarna 8-14 år som drömmer om att få spela teater eller bara vill ha lite extra 
roligt? Då är detta perfekt för er! Teaterskolan i Smeden slår snart upp portarna för en teaterskola 
som ger ditt barn möjighet att utveckla sin kreativa förmåga och träffa nya kompisar. Tillsammans 
med teaterpedagoger och andra ledare gör barnen teaterövningar, improviserar och åker på utflykt. 
Allt avslutas med en uppsatt föreställning! Välkomna! 

VAR? Smeden, Huskvarna
NÄR? Informationsträff 12/6 kl: 18-19 
KOSTNAD? Gratis

För mer information och anmälan: www.smedenhuskvarna.se
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