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VÄLKOMNA TILL HÖSTENS AKTIVITETER
Alla som arbetat med och genomfört vårens och sommarens arrangemang, kan bara 
konstatera att de har varit otroligt välbesökta. Både ”Kaffe me drömmar” och 
sommarteatern ”Tresteg i snedsteg” i Huskvarna Folkets Park med Vulkanteatern. Riktiga 
succéer vill vi slå fast! Många medlemmar i föreningen har varit med och jobbat med 
servering, marknadsföring m m i de olika projekten. En mycket viktig insats för att allt ska 
fungera. Styrelsen vill framföra ett stort tack till er alla!

Nu till vad som händer framöver!

KAFFE MÉ DRÖMMAR
Vi hälsar er välkomna fyra lördagar i oktober till “Kaffe mé drömmar”, som nu genomförs i 
Alfred Dalinskolans matsal/café, (entré Huskvarna Teater). 
Programmet börjar kl 11.00. Fri entré. Vi serverar gott fika från kl 10.30. 

6/10           Birgitta Hansen och Klavertrampet: ”Från hätta till hatt i ord och ton” 
13/10         Anderstorps Gospelkör: ”Ge en sol till jordens barn” 
20/10         Wolfgang Veith och Annika Liljenroth: ”Operettens pärlor” 
27/10         Krister och Kerstin Wallin: ”Familjen Hay på Björneberg” 

Kaffe mé drömmar arrangeras av Föreningen Teater i Huskvarna i samarbete med NBV och Kultur 
Jönköpings kommun.

FAMILJETEATER - PELLE SVANSLÖS 
Pelle Svanslös kommer att spelas i Smedjan/Smedbyn med premiär 6 oktober kl 12.00. 

Föreställningar: 6/10 kl 14.00 7/10, 20/10, 21/10, 27/10 och 28/10 kl 12.00 och 14.00
Biljettpris: 80 kronor för små och stora, gå fem för 300 kronor.

Boka din biljetter via mail: pellebiljetter@vulkanteater.se eller köp vid entrén en timma före 
varje föreställning.

Varmt välkomna till våra aktiviteter!

Marianne Ericsson ordf

 

NÄSTA SIDA: Wien kommer till Jönköping m m ... 

MEDLEMSINFO - Få erbjudande snabbt & enkelt
• För medlemsinformation och erbjudande; Om 

du inte redan får detta via mail, anmäl din e-post-
adress till oss, medlemmar@teaterihuskvarna.se

• Har du inte e-post själv så kanske det kan gå via 
någon anhörig eller vän?

• Meddela oss också om ändrad post- eller e-post-
adress så att du inte missar någon information. 

• I årets första medlemsbrev, som också är kallelse 
till årsmötet, bifogas inbetalningskort för 
medlemsavgift 2019.



Den 10 och 11 november har ni möjlighet att 
följa med till Wien via Elite Hotells Spegelsal. 

Konserten "Sisi- en Österikisk kejsarinna" 
arrangeras med en liten orkester från 
Österrike. Pär Nilsén och Annika Liljenroth 
sjunger duetter och arior från Mozart, Strauss, 
Stolz med flera. 

Alla medlemmar i föreningen kan köpa 
biljetter till medlemspris!  För biljetter gå in på: 
https://smot.ebiljett.nu/tag/605 eller ring Spiras 
biljettförsäljning 010-242 80 80. 

Mer info på scenkonst.nu

VÄLKOMNA! 

NYA SCENPLATSER, MUSIKER 
OCH SÅNGARE SÖKES
För Jönköpings Kammarmusikserie 2019 söker 
vi nya spelplatser och musiker/sångare även i 
Huskvarna. 

Vi vill även gärna återuppleva traditionen att 
spela Operetta i Huskvarna/Jönköping eftersom 
vi blev helt inspererande av all gamla oper-
ettaffischer som finns i Huskvarna Folkets Park.

 Skriva gärna till mig info@minopera.se om du 
har sett en operettaföreställning i Huskvarna 
och vill dela dina erfarenheter med oss.

Dessutom ska vi  under hösten jobba med att 
utveckla  familjeteaterutbudet i Huskvarna.

Hälsningar från Wolfgang Veith, 
Scenkonst Jönköping tillika styrelseledamot i 
Huskvarna teater 

VI HÄMTAR WIEN TILL 
JÖNKÖPING. 
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