Medlemsbrev april 2018
Vår medlemsskara växer. Vi är nu 430 medlemmar vilket definitivt är ett nytt rekord. Vi i styrelsen är naturligtvis väldigt glada för våra medlemmar och att man verkar vara positiv till vår verksamhet. Denna har
förstås bäring på Malmö Operas program. Det nya har just släppts och det känns verkligen bra och förväntansfullt. Ni ser Vännernas besöksdatum i medlemsbrevet.
Fortfarande är årets säsong inte över och för Vännernas del avslutas den med besök på Rigoletto och Parken
den 15 och 17 maj. Kasper Holtens tolkning av Rigoletto är så intressant och ligger rätt i tiden. Den kommande föreställningen är verkligen något att se fram emot.
Med vänlig hälsning och med önskan om en härlig vår
Stieg Claesson
Ordförande Malmö Operas Vänner
Lars Walldov om Rigoletto i Malmö OperaGrill

Årsmötet den 5 mars!

Måndagen den 19 mars gav
Lars Walldov Malmö Operas
Vänner en utomordentlig
historisk tillbakablick av operan Rigoletto, som är operavärldens nionde mest spelade
opera. Vi fick som alltid lyssna
till ett entusiasmerande föredrag, kopplat till en musikalisk
kavalkad från gamla inspelningar med bl a Caruso och
Nicolai Gedda. Kvällen var
verkligen uppskattad bland medlemmarna!

Musikelever från Östra Grevie Folkhögskola

Årsmötet lockade endast 44 medlemmar, men dessa fick en
trevlig kväll med operachefen Michael Bojesen, årsmötesförhandlingar och med avslutande framträdande av Östra
Grevie Folkhögskolas musikelever.

Sixten Nordström om Wagner

Michael Bojesen inledde årsmötet med att berätta om den
kommande verksamheten på Malmö Opera. Generalprogrammet finns nu ute med information om kommande
föreställningar.

Tisdagen den 10 april höll
Sixten Nordström ett lysande
föredrag om Richard Wagnerpå
Malmö Musikhögskola.

Årsmötesförhandlingarna behandlade och godkände styrelsens års- och ekonomiska berättelse för 2017.

Richard Wagner, denna stora
skaparkraft och operageni
komponerade bl a Den flygande
holländaren, Tannhäuser,
Lohengrin, Tristan och Isolde
och Nibelungens ring. Vi fick
höra hur Nibelungens ring kom
till och vi fick också lyssna på
Valkyrieritten. Ni som missade
detta kan lyssna på YouTube:
WAGNER - Ride of the Valkyries
(Die Walküre Akt 3).

Årsmötet avslutades med musik och sång av Östra Grevie
Folkhögskolas musikklass. De framförde att antal sånger på
temat Swing Awakening, med musik av Stephen Schwartz.
Lars Walldov medverkade och berättade inledande om de
olika sångerna. Verkligen uppskattat! Eleverna avslutade
med en hyllning till Stephen Schwartz som fyllde 70 år.
Läs mer på www.ostragreviefolkhogskola.com om Östra
Grevies musikelever och deras kommande framträdande i
slutet av maj.
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Foto Visit Sweden

Malmö Operas program 2018/2019
Malmö Operas Vänner har bra biljetter till nedanstående
föreställningar – se även sidan 4. Du kan redan nu beställa
biljetter via operavannerna@gmail.com.

Det är en Romeo och Julia för vår tid – omöjlig kärlek mellan två unga människor, knutna till var sitt gäng.
Jets och Sharks slåss om makten över gatorna i en stad som
kan vara New York, Paris eller Malmö. Tony försöker lämna
gänglivet med Jets bakom sig. Han förälskar sig i Maria, som
mot sin vilja är bortlovad till Chino i Sharks. Men det är lätt
att hamna i ett gäng. Det är nästan omöjligt att ta sig ur ett
– levande.

Stora scenen
Musikal - West Side Story, tisdag 18 september 2018
Den moderna musikalens genombrott- Handlingen bygger
på Shakespeares Romeo och Julia.
Opera - La Traviata, torsdag 20 december 2018
La Traviata tillhör milstolparna inom operarepertoaren.
Musiken är fullspäckad med fantastiska melodier.

West Side Story, med musik av Leonard Bernstein, text av
Arthur Laurents och Stephen Sondheim och koreografi av
Jerome Robbins, är lika brännande aktuell nu som när den
hade premiär på Broadway 1957. Den nominerades till sex
Tony awards och vann två. Låtar som Maria, I natt och Jag
är vacker har blivit evergreens, kända långt utanför musikalkretsar. Filmatiseringen från 1961 med Nathalie Wood
som Maria och Richard Beymer som Tony vann tio Oscar,
bland annat för Bästa film.

Opera - Den Flygande Holländaren, fredag 8 februari 2019
Wagners opera om sjökaptenen som har förbannat Gud
under en storm och är dömd att segla sitt skepp i evig tid.
Musikal - Mathilda The Musical, torsdag 21 mars 2019
West-End-succé baserad på en berömd barnbok av Roald
Dahl. Den handlar om bokslukaren Matilda.

Samtidigt som Malmö Operas uppsättning går upp på vår
stora scen, börjar regissören Steven Spielberg förberedelserna för en ny filmadaption.

Il Trionfo Del Tempo, lördag 20 april 2019
Tidens och insiktens triumf. Barockopera på Malmö Opera!
Händels älskade opera.

I rollerna:

Opera - Schlagt Sie Tot, lördag 1 juni 2019
En opera om Martin Luther. Med tidens nya media, boktryckarkonsten, nådde han ut med sitt budskap.

Tony
Anton Zetterholm/Jonas Schlyter
Riff
Patrik Riber
Anybodys Sara Lehmann
Action
Oscar Pierrou Lindén
Maria
Frida Johansson
Anita
Kitty Chan
Bernardo Suad Demirovic
Chino
Alvaro Estrella

Operaverkstan
Opera - Carmen, torsdag 18 oktober 2018
Världens mest spelade opera med en mängd berömda
musikstycken, som handlar om passionerad kärlek och våld.

Gemensamt besök för
Vänföreningens medlemmar
Tisdagen den 18 september kl 19.00.

Musikal - Komedi På En Bro, lördag 6 april 2019
På vardera sida av en bro står en militär. Med en passersedel kommer man utan svårigheter ut på bron, men inte
längre, för passersedeln gäller inte i den andra änden.

Introduktion kl 18.00 i övre foajén.
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Galakväll 24 maj!

Medlemskvällar

Torsdagen
den 24 maj
putsar vi lackskorna och
skrynklar
konfettin för
den stora
Galakvällen,
då Malmö Opera lättar på förlåten till kommande uppsättningar säsongen 2018/19.

Godspell 21 februari
Introduktionen av GODSPELL gjordes av bitr regissören Melker Sörensen som också är turnéledare och som dessutom själv medverkar i
föreställningen i olika
roller.
GODSPELL handlade om
tolerans, vänskap och
kärlek. Kärleksbudskapet
är den gyllene regeln
som finns inom alla religioner och speglar
mänskligheten som helhet.

Malmö Operas Vänner delar ut årets stipendium kl 18.00.
Missa inte detta. Köp biljetter via tel 040-20 85 00 eller
online www.malmoopera.se

Se Läderlappen i sommar på Ystad Opera!
Operetternas operett
Läderlappen spelas i helt
ny tappning när kronprins
Gustav av Sverige (sedermera Gustav III) bjuder in gräddan av svenska
operasångare till maskeradbal.

Melker Sörensen

Vi som var där fick en fartfylld kväll med en rivig show om
kärleksbudskap och gemensamhet. Jonathan Tufvesson
Larsson som Jesus var en höjdpunkt!

Var är du ProserPin? - lördagen den 10 mars

Rollistan är hämtad direkt
från Europas största
operascener toppad
med Ewa Fröling som
spåkvinnan Ulrica. Som
adelsparet Rosalinda och
Eisenstein hör ni Laine
Quist och Rickard Söderberg.
Ni känner igen det konstnärliga team som gjort succé de
senaste åren med Jonas Samuelsson som dirigerar operettorkestern i arrangemang av Nils-Petter Ankarblom.
Regi och koreografi görs av Niklas Riesbeck och Melker
Sörensen.

Våra 20 biljetter till denna kammaropera för barn tog
snabbt slut. Många av våra medlemmar såg föreställningen
på Verkstan tillbammans med barn och barnbarn.

Spelas 29/6, 30/6, 1/7, 3/7, 4/7, 6/7, 7/7 och 8/7.

Vårt medlemsregister till Malmö Opera

Beställ biljetter och läs mer om de medverkande och föreställningen på www.operaiystad.nu

Malmö Opera och
Malmö Operas
Vänner har diskuterat fram en ny
överenskommelse
om hur samarbetet
mellan Malmö
Opera och föreningen ska skötas. I
denna överenskommelse ingår att Malmö Opera får tillgång
till Malmö Operas Vänners medlemsregister. Med detta
register ska Malmö Opera kunna skicka information till
föreningens medlemmar och lämna erbjudanden kring
Malmö Operas program. Detta ser vi fram emot!

Vår informationsdisk på Malmö Opera!
Stort tack till alla er som står i vår
informationsdisk och pushar för
medlemskap i Malmö Operas
Vänner. Vi har fått många nya
medlemmar tack vare er.
Hör av er om ni är intresserade av
att hjälpa till i informationsdisken.
I mån av plats får man en biljett till
den föreställning som ges när man
bemannar informationsdisken.
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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 525 000 kr!
Medlemsavgiften går bl a till dessa stipendier, men naturligtvis också till de fördelar du har som medlem:

Biljetter bokas via:

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

Mejl: operavannerna@gmail.com, vår hemsida:
www.malmooperasvanner.se eller hos Gunilla Johansson, tel 0703- 509 513.
WEST SIDE STORY – 595 kr
Tisdagen den 18 september 2018 kl 19.00. Biljetter
bokas senast den 17 juli.

Senaste nyheter om Malmö Operas Vänner hittar du på vår
hemsida: www.malmooperasvanner.se.

CARMEN – 220 kr
Torsdag 18 oktober 2018 kl 19.00 Biljetter bokas
senast den 23 augusti. Spelas på Verkstan.

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.

LA TRAVIATA – 595 kr
Torsdag 20 december 2018 kl 19.00. Biljetter bokas
senast den 25 oktober.
DEN FLYGANDE HOLLÄNDAREN – 565 kr
Fredag 8 februari 2019 kl 19.00. Biljetter bokas
senast den 14 december.
MATILDA THE MUSICAL – 595 kr
Torsdag 21 mars 2019 kl 19.00. Biljetter bokas senast den 24 januari.

Kammarkonsert 2 juni – Barnkören fyller 10 år!

KOMEDI PÅ EN BRO – 135 kr
Lördag 6 april 2019 kl 18.00. Biljetter bokas senast
den 9 februari. Spelas på Verkstan.
IL TRIONFO DEL TEMPO – 670 kr
Lördag 20 april 2019 kl 19.00. Biljetter bokas senast
den 23 februari.
SCHLAGT SIE TOT – 595 kr
Lördag 1 juni 2019 kl 18.00. Biljetter bokas senast 6
april.

Firandet inleds med verket ”Det gömda”, komponerat av
Kent Olofsson; ett verk för barnkör, fyrstämmig ungdomskör, trombon, slagverk och kontrabas. Verket är beställt av
Malmö Opera och Malmö församling St. Petri och uruppförs
vid denna foajékonsert.
Konserten börjar kl 13.00. Biljetter beställs i biljettkassan,
tel 040-20 85 00 eller e-post: bokning@malmoopera.se
••

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

Gunilla Johansson, sekr
Lennart Holmgren
Birgitta Johansson

4

gunilla@adaptia.se
lennart.ake.holmgren@comhem.se
bijoa1@hotmail.com

