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HSJ' och valkommen iter till den normala vardagen. Cm du i sommar fatt vatten i
knana eller rostfarg pi huden, si beror detta bara pi allt regn och forsvinner val
si sminingom, Huvudsaker. ar att humoret som vanligt ar uppat. Skulle du andi kanna
dig litet nedtryckt si skall vi forsQka pigga upp dig med litet trevligt i host.
Stadsteatern.
Det har hant mycket pi Stadsteatern under sommaren. Ijian har byggt ora och gatt in fo"r
att gb'ra salong och foaje trivsammare: baldakin, specialbelysning och kaffebar mo'ter
redan i foajen, mjuka mattor, lampetter och nya fina akustiska skarmar i stora salongen.
Ny teaterchef, Frank Sundstrom, som vill bjuda publiken pa nya fascinerande, spannande och roliga program,
^langa nya skidespelare bl.a. Karin Kavli, Gunnar Bjornstrand, Gunnar Sjoberg, Axelle
Axell, Sven-Erik Gamble, Bengt Virderstam, Ivar Wahlgren for att namna nagra.
Vad fir vi da se? Jo, foljande pjaser ar planerade: En ny fars av Dario Fo ''Isabella"
med musik av F. ;orenze Carpi och med Gunnar Sj5rnstrand, Gerd Kagman och G6ran Graffman i huvudrollerna.
"Pallet Oppenheimer", en i vir atoiralder sjudande aktuell pjas, dar stoffet ar hamtat
fran ett fSrhor i Washington med atomfysikern J.R.Oppenheimer, och dar fragan stalldes: "Kan vi lita pa vara vetenskapsmans lojalitet mot det egna landet? Fragan stalls
av den amerikanska undersOkningskomraissionen i pjasen, dar Opptenheimer spelas av
Frank Sundstrom,
"Tokiga grevinnan", en komedi om det falska spelet om pengar och pengars varde som
dominerar vir tillvaro, Grevinnan spelas av Karin Kavli, som tidigare gjort stor
succes i denna roll i Goteborg och sora hennes motspelare raster vi Gunnar SjQberg.
"Slitvargen", musikalisk pjas av John Arden, en fars med musikinslag, som snurrar
kring kommunalpolitiska f5rvecklingar. Dar finns det meste, inklusive ran av stadshusets kassa av hb'gt uppsatta politiker liksom mystiska handelssr i och kring Copacabana Club. Ake Fridell har ledande roll.
Bertolt Brechta "Arturo Ui", som ra&nga anser vara nans basta pjas, skrevs under andra
varldskriget pa flykt undan Hitler. Har gor Toivo Pawlo den markliga titelrollan och
stycket regisseras av Brecht-specialisten Peter Palitzsch fran Koln.
Den sjatte pjasen i arets abonnemang ar inte faststalld, Kanske det blir "Cyrano" den
pjas i vilken Gunnar Sjoberg gjorde stor succes pa Uppsala Stadsteater for nAgot ar
sedan. Ja, hoppas kan man ju alltid. Som synes av ovanstaende blir det ett verkligt
omvaxlande, roligt och spannande spelar och manga nya, men valkanda skadespelare.
Biljettpriserna blir vid abonnemang: bank 1-11 9:50 och 12-17 B:- kr. (teaterns ordinarie priser 16:- resp. 14:- kr.) Som vanligt ar det bara att ringa till Palle BjSrkJLund tel. 18 1? 16 och anmala sig och sedan far ni biljetterna hemsanda senast 6 dagar f8re speldagen. Anmal omedelbart och senast den 10 sept. FSrsta pjasen "Isabella1*
fir vi se tisdagen den 28 sept.
Spansta med GHt
Torsdagen den 23 sept, satter vi igang med GH:s gymnastik. Lokal: Storkyrkans skola,
Svarbmanngatan 20-22. Tid: torsdagen kl. 20-21. Du som i soramr lagt ut nigra centimeter eller efter allt regnande rostat i lederna far vrra med och vi garanterar
att du fir trevligt och kommer att ma gott. Efter motionon far du bada i skolans
bassang och efter det mar man som en prins. Ett par ganger under vintern blir det
prov pa testcykel, si man far se vilken verkligt god nytta gymnastiken gQr. Vinterns
basta kvallar, var det allmanna omdomet bland forra arets spanstare. Om du ringer
med detsamma till Palle och anmaler dig, har du chansen att fa vara med.
Riddarhuset,
Litet langre fram i h6st har vi planerat ett besok i Riddarhuset, som vi under aakkunnig ledning skall fa bese. ijfter besSket hs,r vi tankt ga till klubbrummet, dar
vi skall bjuda pa nagot trevligt. Her om detta i nasta GH:are.
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I forra numret av GKraren efterlyste vi donator av en flakt till klubbrummet och bara
nagon dag efter bladet kornmit ut ringde Valter Schyberger och talade om att han hade
en sorn vi far hamta. Calle Nelson har skankt ytterligare en del mb'bler, bord och stolar, sa nu har vi tagit ner ett par bord och bytt ut de garnla stoiarna i klubbrummet.
Vi tackar for gavorna, och satter nu igang med hbststadningen sa det blir snyggt och
trivsamt dar nere.
Harry Jansson, U.S.A. som fyllde 70 ar i varas, har tackat for GH:s uppvaktning och
sant over en etsning till GH. Det Var meningen att han skulle kommit over hit i bb'rjan av sept., men resan har blivit uppskjuten en tid.
Sa nagra rader om varens evenemang. Besoket pa Carl Elds atelje den 19 maj blev en
upplevelse. Overintendent Brita KLd, dotter till skulptoren, var en verkligt trevlig
och sakkunnig ciceron som berattade om hans liv och hans verk. Efter besoket pa ateljen, kaffe och smaprat pa Bellevueterrassen.
Jilandsresan den 3 juni holl pa att ta knacken pa arrangorerna. Hagbard Dennel hade loat att vi skulle fa resa for nedsatt pris om vi kunde garantera minst 25 deltagare.
I samrad med Herbert, som hjalpte till att ordna det hela, beslot vi att pruta ned
deltagarantalet till 20, da vi var radda att sa dar mitt i veckan inte kunna samla
ihop fler. "Habba" var verkligt hygglig och ordnade med sankning av resekostnaden for
^ss, sa att till slut fick alia resa for 5:- kr. tur och retur. Dessutom fick vi biligare priser pa en verkligt god lunch och en harMg raiddag. En trevlig intendent
och dito hovmastare ombord ordnade med reservera.de platser till lunch och middag samt
i danssalongen pa kvallen. Det var alltsa for deltagarna bara. att kliva ombord, njuta
och trivas, och vi kan forsakra att det var en jattetrevlig och harlig dag. Nu undrar
du som inte kunde komma med hur manga vi blev. Ja hor och hapna: 89 st. Inte hade vi
vagat" tro att sa manga ville aka med och vi kan forsakra er att om intresset ar lika
stort nasta ar, och det gar att ordna for liknande priser, skall vi garna forsb'ka ordna
en resa till.
Gunnar lialmqvist, pa sin tid en av Hellas basta 5- och 10-kampare, rekordhallare i
spjut, bra orienterare och skidakare, avled i bb'rjan av augusti. Som en sista halsning
till en verkligt bra hellen sande GH t>l»imor till gravsattningen.
Gamle olympiakampen Kalle Haglund fyller 75 ar den 24 sept, och kan sakert rakna med
morgonuppvaktning o.v gamla idrottsvanner. Den 7 sept, fyller Eskil Lundahl 60 ar,
vilket man knappast kan tro. Eskil var under manga ar en av Hellas basta simmare och
a'nda upp i 40-arsaldern var han reserv i Hellas da sa fina lag pa ZpcLOO m. frisim.
"panstig kille. l^n 60-arig till under narmaste tiden och det ar Nisse Eriksson sora fylxer den 8 oktober. Vi gratulerar i forvag och kommer att hora av oss nar dagen kommer.
Vet ni aldre GHrare vad idrottsledarnas stb'rsta bekymmer ar i dag? Jo, det ar &tt skaffa pengar. Att halla Hellas olika sektioner i topp, dar vi vill se dem, kostar mycket.
JJor att klara finanserna kommer Hellas att varje mandag med borjan den 6 sept., starta
...ed Bingo, ett roligt och spannande spel. Du har ju faLt en cirkularskrivelse fran
Hellas om detta, ta fram den igen och las och kom, sa hjalper du den nuvaro.nde ledningen och far ocksa trevligt sjalv.
Fri-idrottarna, vars stora framgangar glader oss, arrangerar nationella tavlingar tisdagen den 14 sept, pa Enskede Idrottsplats, med bl.a. rekordforsok pa 1.000 m.stafett.
Det blir ett bra tillfalle for alia GH:are att fa se de duktiga grabbarna i aktion,
sa ta och sla dig los och kom dit.

