Medlemsmöte/Vårupptakt Härnösands Teaterförening 2014
Tisdagen den 18 februari samlades ett antal av Teaterföreningens medlemmar i
Teaterns Foajé för att ta del av senaste nytt i Teaterföreningen och får smakprov på
kommande evenemang. Efter en kort inledning tog Tomas Göransson scenen i
besittning där han på ett underhållande sätt presenterade ett antal ”gubbar”, några
från Häggdånger men även en arab! Han väckte stor munterhet hos församlingen
som tackade med många applåder.

Thomas Göransson "gör en gubbe", ordf Karin Digné rapporterar och informerar och en
skara roade och intresserade medlemmar är på plats denna kväll i Teaterns Vackra Foajé

Därefter fick vi veta hur det hade gått med de önskningar om kommande program
som framförts vid medlemsmötet i september. Av de tre önskade föreställningarna får
vi en till oss i vår, "Streber" av Dagerman i ett samarbete med Dramaten. "Älskaren"
får vi inte alls men "När rocken kom till Sveg" kommer att visas till hösten liksom
Klungan med sin föreställning "På rätt sida om okej", det senare visste vi redan i
september att det inte var aktuellt förrän till hösten.
Några ändringar i programmet meddelades också, baletten från Bolsjoj i mars blir
Marco Spada och inget annat. Vidare står det fel i programmet om tiden för Werther
från Metropolitan, det ska vara kl 18!
Vi har fått ett specialerbjudande från Scenkonstbolaget om en resa till Döda Fallet för
att se "Vildhussen" den 22 juni och är man intresserad måste anmälan göras
omgående!
Vi fick se Youtube-klipp från "Streber", "När rocken kom till Sveg" och "Hagmans
konditori".
Vi fick en presentation av vad vi kunde beställa till hösten från Länsteatrarna och de
närvarande ville gärna att vi visar både "Man tål ju inte vad som helst" av Estrad Norr
från Jämtland och "Rykten på bygden" med Teater Västernorrland.

Under kvällen bjöds på kaffe och smörgås och utlottning av teaterbiljetter. 3 lyckliga
vinnare får nu välja en föreställning ur vårens repertoar!
Kvällen avslutades med en demonstration av föreningens hemsida som hela tiden
uppdateras så det är bäst att ha koll på den lite nu och då.
Vi återkommer med nytt medlemsmöte när hösten gör entré!

