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Hej''.' och vaikomna ater fran somiuarens soliga semesterdagar.'

l\u nar de ljusa sommarkvailarna ar slut, tycker vi att det ar dags att korraia aied
litet uppiggande Infer ae inorka hostkvallarna..
Vi koramer att som vaiiligt ordna med aborinemang pa Stadsteatern och forra drets
billiga priser kvarstar, d,v.s» 9 = 50 pa framre parkett mot ordinarie pris 18s — .
Eom vsnligt behover ni bara ringa till Palle Bjorklund och anniala er, sa konimer
biljettema hemskickade ca 8 dagar fore speldagen. Familjemedlemmar och vanner
far naturligtvls tas med. Programmet for vintersasongen ser ut sa bars
Onsdag
Volponc,

Euripides klassiska drama, sedan foljer under
fars av Ben Jcnson och Georg Gershwins musical Purgy and Bess, I

vareii far vi se Heliga Johanna av Bertolt Brecht saint varkomedi, vilken ar
annu ej faststolid.
Bland skadespelarna pa Stadsteatern i vinter kan vi namnas Gerd Hagman, Jane
Frledmann, Maud Hansson, Yvonne Lombard-, Lena, Soderblom, Agneta Ekmanner; Gurie
Kordwall, Gdsta Cederlundj Gosta Ekman5 Claes Thelander, Per I/iyrberg, forsten
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; Ivar ̂ ahlgren, Hans Ernback m,fl. m.fl»
Du som rill se bra teater for Mlligt pris, ring Palle (18 17 ID) snarast
senast frsda^en den 27 sept, sa ordnar vi allt pa ett enkelt och praktiskt

Som vi Eieddalade i forra GHsaren hade vi da klart med 9 s-v de 11 silverpokalerna
som GHsarna komrner att dela ut bland Hellas lovande ungdorna,r vid kliibbens 60-ars
jabileum, Wu fa/btas det bara en. for Seth Levin liar skickat over de ICC kroner
som varje pokal kostar. Det finns nu alltsa plats for ytterligara er donato:i%
Ring Palle orn du kanner dig manad. r« >

^ / / / / / / / /
Apropa Hellas 60-arsjubileam vill vi paminria om att aetta kommer att firas pa
Grand lordagen den 26 okt och da hoppas vi att sa manga GHsare som rnb'jligt sam-
las dar.

/ / / / / / / /
For att det inte skall bli for mycket som tar upp er tid fore Hellas jubileurn,
kommer GH att viinta med sina arrangemang till efter den stora festen. Vi v^.I!
dock redan nu fcrbereda er pa att vi senare med all sannolikhet kommer att ordna
med en visning av "Vasa'1 . Vasanuseet har ju under sommaren utokats oerhort genorn
att al̂ fea, de saker som under flera ar legat for konservering nu stalls ut. Vi ses
alltsa pa "Vasa", (Om det skall vara med enkelt eller dubbelt V, ,ja darom tvista
de larde) Nar ? Det kommer vi att meddela senare ,

////////
Gymnastiken "Spansta med GH" borjar torsdagen den 19 sept. kl. 20, som vanlrigt
i Storkyrkans skola, Svartmangatan 20-22. Alia GH^are ar valkomna att behalla
den fina kondition du skaffat under sommaren och om du inte harm med det da koiu
och motionera under vintern och vi lovar att du skall bli en annan manniska,
Inga krusiduller i kladvag utan tag vad du har, gymiiastikskor dock o'bligatonskt ,
Medtag tval och handd.uk for vi bjuder pa alia tiders harliga bad efterat.
Mar-mare upplvsningar om gymnastiken lamnas av ledaren Eoffe V. tel.. 60 13 ?5-

" ////////
FSdelsedagar under oktober och november;
11 okt. fyller Adolf Franzen 60 ar, 1J nov, Rolf V. ocksa 60 och 16 nov. Bertil
Sundberg 50. ;IDe skall vi fira" Hurra, Hurra '

Glom inte anmalan till teatern« Du har val betalt arsavgiften,


