Medlemsbrev februari 2020
God fortsättning på det nya året som lovar ett späckat program för opera- musikal- och musikintresserade. I
Malmö är vi ju bortskämda med Malmö operas arrangemang och engagemang för kulturens välbefinnande.
Alldeles nyligen såg vi en fantastisk Tosca och snart är det dags för Orfeus i Underjorden med stjärnor som
Loa Falkman, Marianne Mörck och Rickard Söderberg.
Om en månad har vi årsmöte som jag hoppas så många medlemmar som möjligt bevistar. Vi får en uppdatering av operachefen och trivsam underhållning. Vi ska också välja in en ny styrelseledamot och avtacka en
”gammal”. Välkomna!
Med vänlig hälsning och med önskan om en härlig vår
Stieg Claesson
Ordförande Malmö Operas Vänner

Se vår film på hemsidan!

Inbjudan till årsmöte måndagen den 23 mars
kl 18.00 i Malmö OperaGrill

Malmö Operas Vänner kallar härmed till ordinarie
föreningsstämma med information och föredrag om
Malmö Opera.

Se vår film som på ett kompletterande sätt marknadsför
Malmö Operas förtjänster och Malmö Operas Vänners nära
koppling till Malmö Opera. Filmen ligger på vår hemsida
www.malmooperasvanner.se under ”Aktuellt”.

Föreningens medlemmar kallas till stämman, som genomförs enligt bifogade handlingar. Vi bjuder även på liten underhållning i samband med årsmötet.

Nästa säsongs spännande program presenteras i vårt
nästa medlemsbrev, som utkommer i mitten av april.




Malmö Operas chef Michael Bojesen informerar
Underhållning

Någon förhandsanmälan om deltagande behövs inte.
Årsmöteshandlingarna bifogas detta utskick och kommer
även att finnas i pappersform vid årsmötet.
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Rickard ovan regnbågen

Funny Girl

Rickard Söderberg är en av Sveriges mest mångsidiga
sångare, och för första gången får Malmö Operas publik
uppleva hur han spänner ut sina musikaliska vingars fulla
bredd tillsammans med Malmö Operas orkester.

I höstens stora glittriga showmusikal spelar Sanna Nielsen
den udda stjärnan som tar Broadway med storm! Funny
Girl är musikalklassikern om Broadwaystjärnan Fanny Brices liv. Huvudrollen som den skarpsinniga och roliga Fanny
görs av Sanna Nielsen. Vi kommer också se stjärnor som
Marianne Mörck, Ann-Louise Hanson och Johan Rabaeus.

Musik av Queen och Elton John varvas med några av de
mest älskade musikalerna och storslagen opera. All musik är
specialarrangerad för Rickard och stor orkester av Sveriges
mest eftertraktade arrangörer. Och som alltid när det gäller
Rickard Söderberg så kan publiken vara säker på att det
kommer både en och två överraskningar från hans glittrande
rockärm.

Fanny Brice vill inget hellre än bli scenartist, men ingen tror
på henne. Hon är för lång och annorlunda – hon anses helt
enkelt ha ”fel” utseende för att bli kör- och balettflicka.
Fanny vägrar att ge sig, och när producenterna upptäcker att
hon sjunger fantastiskt, och dessutom är en komisk talang,
börjar hjulen snurra.

Gemensamt besök för
Vänföreningens medlemmar
onsdagen den 22 april kl 19.00.

Fanny blir storstjärna hos den legendariske Broadwayproducenten Florenz Ziegfeld. Hans Ziegfeld Follies var sensationella shower med fantastiska kostymer som lade grunden till
Broadways storhet som musikalscen.

Ingen introduktion

Fanny inleder ett stormigt förhållande med Nick Arnstein, en
världsvan professionell gambler som blir hennes livs stora
kärlek. Medan hon gör succé på Broadway går det allt sämre
för hans affärer…
Många minns Barbra Streisands kultförklarade rollporträtt
av Fanny Brice från uruppförandet på Broadway och framförallt från den Oscarsbelönade filmen.
Precis som den starka och oberoende Fanny gjorde på sin
tid, vände också Barbra på könsrollerna och konventionerna
i en värld regerad av män
Bakom vår uppsättning står ett rutinerat team som arbetat
tillsammans med flera musikaler. Den stora ensemblen regisseras av Ronny Danielsson och koreograferas av Roger
Lybeck, i en storslagen scenografi signerad Martin Chocholousek och i Camilla Thulins kostymprakt.

Kammarkonserter

Dirigent Joakim Hallin leder Malmö Operaorkester genom de
många musikaliska örhängena. Hits som People, Don’t Rain
On My Parade, Sadie Sadie och I’m The Greatest Star.

Möt musiker i det lilla formatet som bjuder på musik i
världsklass på nära håll. Lördagar kl 13.00 i foajén
Lördag 22 februari – rysk vokalmusik
Lördag 7 mars – duetter av Donizetti och Verdi

Gemensamt besök för
Vänföreningens medlemmar
torsdagen den 17 september kl 19.00.

Lördag 2 maj – barnkör, Brahms och Ales Stenar
Biljetter à 140 kr köps i Malmö Operas biljettkassa, via mail
bokning@malmoopera.se eller via telefon 040-20 85 00.

Introduktion kl 18 i övre foajén

2

Medlemskvällar

Föredrag

TOSCA 8 januari

Föredrag att se fram emot:

Nyblivne styrelseledamoten i
Malmö Operas Vänner, Clas
Sköld, som tidigare varit artistchef och senast casting director
på Malmö Opera gav oss en
historisk tillbakablick av Puccinis opera TOSCA. Dessutom fick
vi höra olika Tosca-kuriosa och
om det komplicerade i att rollbesätta. Inte minst fick vi en
levande beskrivning från hans
egen medverkan i Toscauppsättningen i slutet av 1980-talet då Tosca spelades av
Karin Mang-Habashi och Clas själv hade rollen som fångvaktaren.

EN MIDSOMMARNATTSDRÖM
Lars Walldov kommer till Gulan
måndagen den 9 mars kl 18.00
och håller föredrag om En midsommarnattsdröm. Missa inte
denna möjlighet att höra Lasses
speciella tankar om En midsommarnattsdröm. Den 31
mars har Malmö Operas Vänner
vår medlemskväll och ska se
operan.

ORFEUS I UNDERJORDEN

Föreställningen var super, super bra. Vilka sångarprestationer! Kärlek och tortyr mot en bakgrund av storpolitik och en
riktig sångarfest.

Carl-Håkan Larsén håller föredrag på Gulan måndagen den
30 mars kl 18.00. Orfeus ifrån
antiken över Offenbach och in i
nutiden. Myt, dikt och musik.

Hedwig and the angry inch 23 januari på Hipp

De flesta av er känner igen CarlHåkan som teater- och musikkritiker i Sydsvenskan.

Vilken föreställning! De fantastiska talangerna Lindy Larsson och Mari Götesdotter var
helt underbara. Dom är så
musikaliska och sceniskt intelligenta så de gjorde föreställningen större än vad man
skulle kunna tro.

Föredragen är gratis och ingen föranmälan krävs.

Musikal- & Operettcirkeln

Berättelsen är dessutom otroligt berörande och den satte
både känslor och tankar i
rörelse och väckte empati och
engagemang.

Allsång på operan

Lars Walldovs musikal- och operettcirkel blev snabbt fullsatt.
Ämnet på första omgången av cirkeln var Teaterbåten/Show
Boat från 1927 – ett perfekt exempel på när operett möter
musikal i en superb 50/50-mix.

29 februari och 14 mars kl 13.00
Var med och sjung i Malmö Operas vackra salong!
Konferencier och allsångsledare är karismatiske
operasångaren Rickard Söderberg.

Cirkeln omfattar totalt 7 tisdagskvällar och är tänkt kombinera både musikal och operett. Som vanligt på Lasses kurser
blir det nya djärva djupdykningar bland musikteaterns härliga skatter.

Pris 200 kr. Biljett köps i Malmö Operas biljettkassa.
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Gemensamma besök för
Vänföreningens medlemmar
säsongen 2018/19

Medlemsavgift och information

Vänföreningens medlemmar hälsas välkomna till
gemensamma besök på föreställningar på Stora
scenen. Introduktioner hålls en timme före föreställningarna i operans övre foajé vid flygeln. Biljettpriset är med grupprabatt och inklusive introduktion, vin eller annan dryck med tilltugg.

Malmö Operas Vänner stödjer Malmö Opera och arbetar för
att operan ska bli ännu mer känd och att dess verksamhet
ska uppmärksammas - inte minst genom föreningens stipendier som varje år delas ut för strålande insatser på eller kring
scenen. Hittills har vi delat ut 550 000 kr!
Medlemsavgiften går bl a till dessa stipendier, men naturligtvis också till de fördelar du har som medlem:

Biljetter bokas via:
Mejl: operavannerna@gmail.com, vår hemsida:
www.malmooperasvanner.se eller hos Gunilla
Johansson, tel 0703- 509 513.

 rabatt på Malmö Operas föreställningar vid gemensamma besök på Malmö Opera
 kvalificerade föreläsningar
 årlig exklusiv repertoarpresentation
 fördjupad information om föreställningarna
 detta informations/medlemsbrev

RICKARD OVAN REGNBÅGEN – 240 kr
Onsdag 22 april kl 19.00. Biljetter bokas senast den
27 februari.
FUNNY GIRL – 620 kr
Torsdag 17 september kl 19.00. Biljetter bokas
senast den 17 juli.

Senaste nyheter om Malmö Operas Vänner hittar du på vår
hemsida: www.malmooperasvanner.se.
Medlemsavgiften gäller för 12 månader och är:
 för enskild medlem 200 kr
 studenter (upp till 26 år) 100 kr
 familj 350 kr
 mecenat 1 000 kr
 partner 10 000 kr
Betalning sker till Malmö Operas Vänners
bankgiro 5704-4455.

BILJETTERNA
Inför nästa säsong kommer vi att utnyttja fördelarna med den digitala
tekniken och maila ut
beställda biljetter i stället för att skicka dem med posten.
Antingen kan ni själv trycka ut biljetten eller så går det bra
att visa upp den i mobilen. På detta sätt sparar vi ca 15 kr
per försändelse. Är det så att ni absolut vill ha biljetten
skickad via post så är det bara att säga ifrån.

Styrelsen för Malmö Operas Vänner
Malmö Operas Vänner, c/o Malmö Opera, Box 17520, 200 10 Malmö,
e-post: operavannerna@gmail.com, www.malmooperasvanner.se

Stieg Claesson, ordf
Bernt Åke Petersson, v ordf
Ulf Hamneby, kassör

claescom@live.se
bernt.ake.petersson@comhem.se
ulf.hamneby@gmail.com
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Gunilla Johansson, sekr
Birgitta Johansson

gunilla@adaptia.se
bijoa1@hotmail.com

Clas Sköld

clas.g.skold@gmail.com

