Information från Malmö Operas Vänner augusti 2020
I dessa pandemitider får mycket vänta till senare, även Malmö Operas Vänners medlemskvällar, kurser och
föredrag. Men vi kommer tillbaka, så snart restriktionerna släpper och vi kan hitta lämpliga lokaler för föredrag
och kurser. Vi får glädjas åt de 32 biljetter vi blev tilldelade till vår medlemskväll den 17 september och hoppas
att Malmö Operas Vänner får fler biljetter till våra medlemskvällar när antalet i salongen förhoppningsvis ändras
till 500.

Funny Girl 17 september
Malmö Operas Vänner fick 32 biljetter till Funny Girl den 17 september. De 32 medlemmar som blev lyckligt
lottade kan glädja sig åt en härlig Funny Girl-musikal.

Stipendieutdelning 17 september
I samband med Funny Girl-föreställningen den 17 september kommer vi att dela ut vårt årliga stipendium i
pausen i övre foajén.

Årsmöte 2020
Vi kommer att hålla vårt årsmöte så snart vi har en lämpligt lokal. Än så länge kan inte Malmö Opera erbjuda
plats i sina lokaler. Vi återkommer så fort vi vet.

Föredrag
Lasse Walldov har förberett ett föredrag om Funny Girl. Så snart lokalfrågan är avgjord återkommer vi med dag
och tid.

Operakurser med Lennart Stenkvist
Lennart planerar en introduktionskurs två heldagar, lördag-söndag, samt en ny fortsättningskurs. Så snart vi har
en lämplig lokal återkommer vi.

Musikal-/operettcirkel
Lasse Walldovs uppskjutna Musikal/operettcirkeln återkommer vi om så snart Corona-restriktionerna släpper
och vi har lämplig lokal att vara i.
Dessutom har vi Lasse Walldovs populära musikalcirkel att se fram emot. Det kommer att bli 5 cirkeltisdagar i
vinter.

Biljetter till kommande föreställningar
Vi vet i dagsläget inte hur många biljetter vi får till kommande föreställningar, men vi har reserverat biljetter till
nedanstående föreställningar. Anmäl gärna intresse redan nu.
FALSTAFF onsdagen den 25 november, 620 kr
JUL PÅ OPERAN torsdagen den 17 december, 455 kr
NÖTKNÄPPAREN onsdagen den 6 januari, 665 kr
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