
 
 
 

 
 
 

TILL ALLA ARILDSBOR 
 

”GRUFFET I HAMNEN” 
Ett samarrangemang av Sommarteater på Krapperup och 

Arilds Byaråd (Arilds samtliga föreningar) 
 
Denna sommar kommer teaterföreningen Sommarteater på Krapperup att sätta upp 
föreställningen ”Gruffet i hamnen” i fem olika hamnar i Höganäs och Ängelholms kommuner. 
 
Sommarteaterns idé går ut på att placera pjäsen i en äkta fiskeby, i - och omkring Kullabygden 
med havet som fond. Italienaren Carlo Goldonis (1707-1793) komedi ”Gruffet i Chiozza” (org. 
titel), är unik så till vida att det är den första kända komedin där vanliga enkla människor i en 
fiskeby har huvudrollerna. Pjäsen kommer i denna version att heta ”Gruffet i Hamnen” 
 
Spelhamnarna för sommarens äventyr blir i Arild, Nyhamnsläge, Magnarp, Jonstorp och Farhult. 
 
Repetitioner kommer huvudsakligen att ske i Höganäs men från måndagen den 5 juli kommer 
repetitioner även göras i Arilds Hamn. Premiären kommer också att vara där den 9 juli och 
föreställningen spelas därefter fram till och med den 13 juli i Arild. Den börjar 20.00 och varar i 
2.5 timmar. Under dessa fem kvällar mellan 19.00- 23.00 räknar vi med en publik på ca 150-200 
personer/kväll. Slipen kommer därför inte att kunna användas efter kl.17.00 under denna tid. 
 
Scenen kommer att vara på hamnplanen öster om slipen ca 18 m och åskådarplatserna mittemot 
med 3 rader mot muren och en på vägen. På scenen kommer att sättas upp två små hus emellan 
vilka pjäsen utspelas. Smink och omklädnings loger kommer att inrymmas i två arbetsbodar som 
ställs upp på den västra sidan om slipen. Toaletter kommer att finnas i form av Baja Major och 
Hamnens fasta. Senast den 4 juli måste de aktuella delarna av hamnplanen vara tömda från båtar 
och jollar. Vi hoppas att alla båtägare kan hjälpa till med att i möjligaste mån ta hem de lättare 
båtarna i trädgårdarna. 
 
Vägnätet i hela Arild kommer att vara hårt belastat med bilar och parkeringen kommer att bli ett 
problem. Men vi arbetar på att hitta kreativa lösningar och vi hoppas att ni alla har förståelse för 
detta och hjälper till efter bästa förmåga och om möjligt inte parkerar era bilar på de allmänna 
parkeringsplatserna under spelveckan. 
 
Vi hoppas att ni kan ha överseende med, och glädje av, att ha teatersällskapet i hamnen under en 
vecka i sommar! Vi hoppas också att ni sprider information om teaterkvällarna till släkt och 
vänner, och varför inte invitera dem till en unik teaterupplevelse i Arild! 
 
För Arilds Byaråd 
  
Arilds Byalag         Arilds Hamnförening  Arilds Vägförening 
 

Arilds Tennisklubb          S.S. Sjöhästen 
 
 
PS. Loggan för Byarådet på detta brevpapper är ny och används på försök för första gången. 


