Medlemsbrev juni 2021
Så var den här säsongen slut utan att vi kunnat göra speciellt mycket för er medlemmar. Samtidigt känns det som om aktiviteterna snart dras igång igen på operan. Man har lagt ner en mängd tid och arbete för att erbjuda oss medlemmar och alla
andra intresserade streamade föreställningar som vi kunnat njuta av i våra datorer och TV-apparater.
Vi avslutar den här säsongen med att berätta om att vår extra föreningsstämma beslutade att inte ta ut någon medlemsavgift för 2022. Exakt hur det ska gå till kan du läsa om nedan i medlemsbrevet. Det innebär att vi får hushålla med föreningens pengar samtidigt som vi konstaterar att det gångna året inte har medfört några stora kostnader.
I september tänker vi ha någon form av introduktionsträff för att tydliggöra att vi åter kommer att träffas och göra saker
tillsammans. Vi återkommer med mer information om detta i slutet av sommaren.
Till dess ha en skön sommar och var rädda om er
Stieg Claesson
Ordförande Malmö Operas Vänner

Medlemsavgiften för 2022

Föreningsstämman april 2021

Medlemsavgiften för 2022 utgår, som en kompensation för
uteblivna aktiviteter på grund av pandemin.

Årets ordinarie föreningsstämma hölls den 12 april, digitalt
p g a Corona-virusets härjningar.

Dessutom har beslut tagits att medlemsavgiften i fortsättningen ska betalas kalenderårsvis istället för som för närvarande vid individuella datum. Detta kommer att gälla från
och med 2023.

Till stämman hade utsänts kallelse och inbjudan till föreningens medlemmar med bilagd verksamhetsberättelse för
den aktuella perioden januari 2020 - december 2020 jämte
valberedningens förslag. I stämman deltog, med rösträtt,
föreningens medlemmar, 40 st.

Konsekvenserna blir följande:
1.
2.

3.

4.

Stämman beslutade enhälligt att:

De som redan betalt medlemsavgiften för hela 2021
får förlängt medlemskap till 31 december 2022.
De som för närvarande har betalningsperiod med början maj - oktober 2021 betalar halv avgift (100 kr för
enskild medlem respektive 175 kr för familj). Denna
avgift räcker fram till 31 december 2022.
De som för närvarande har betalningsperiod med början november-december 2021 betalar ingen avgift och
är avgiftsbefriade fram till 31 december 2022.
Nya medlemmar under 2021 kommer att betala medlemsavgifter enligt ovanstående övergångsprinciper.

• fastställa styrelsens årsredovisning och ekonomiska rapport
• fastställa redovisad resultat- och balansräkning
• bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden
Stämman omvalde Stieg Claesson till ordförande för ett år.
Följande ledamöter kvarstår ytterligare ett år: Gunilla Johansson, Ulf Hamneby och Agneta Roström.
Birgitta Johansson och Clas Sköld omvaldes på två år

Denna omläggning av betalningsperioder medför att samtliga medlemmar från och med 2023 betalar per kalenderår
vilket kommer att underlätta föreningens administrativa rutiner.

Till revisorer valdes för ett år: Thomas Swenson (omval) och
Thomas Warngård (omval)
Till revisorssuppleanter valdes för ett år: Lennart Lydéen
(omval) och Lennart Nilsson (omval)
Till valberedning för ett år valdes Bernt Åke Petersson, sammankallande (omval), och Harriet Cronström (nyval).
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Det stora oväsendet!

I 15 år har Malmö Opera turnerat Skåne runt, spelat på
små och stora scener och med lastbil på torg och i parker.

För femte året i rad ger de sig ut på lastbil i Skåne. Den här
gången är det talangfulla masterstudenter som bjuder på
en utomhusföreställning med manus av deras mentor,
operasångaren Rickard Söderberg.

Malmö Opera spelar musikal och opera i hela dess bredd
och är till för alla och envar – unga, gamla, kunniga, oerfarna, övertygade entusiaster och de som ännu inte upptäckt glöden, kärleken och passionen i musiken.

Under 1600-talet spelades den mesta teatern i Europa av
resande teatersällskap på ambulerande vagnar. Detta samtidigt som samhället skakades av vad som kallas det stora
oväsendet, en masshysteri där människor pekade ut
varandra som häxor för att skydda sig själva från kyrkans
dom.

Malmö Opera på turné: Snart på en scen nära dig!

MALMÖ OPERA PÅ LASTBIL

Nu byggs Malmö Operas lastbil om till en teatervagn från
1600-talet och sångarna gör precis som under barocken och
rotar fram det bästa från kostymförråden. När vagnen sedan rullar in på Skånes torg, till tonerna av Vivaldi, Händel
och Roman bjuds publiken på en resa i tiden i en burlesk
fars med häxor, präster och gycklare.
SPELAS på turné 4 juni till 23 juni 2022.
TURNÉPLAN kommer på Malmö Operas hemsida längre
fram.

Säsongspremiären presenteras
Har du någon gång varit på en föreställning på Malmö
Opera har du säkert sett dem: Tenorerna Johan Palmqvist
och Staffan Lindberg är två av operakörens begåvade
sångare. Tillsammans med pianisten Annika Bjelk ger de
sig nu ut i Skåne för att presentera säsongen 2021 / 22
med en underhållande och informativ föreställning i musikteater-konstens tecken.
Med sång, musik och berättelser, humor och allvar, guidar
de publiken genom Malmö Operas kommande repertoar
och förklarar hur de olika uppsättningarna hänger ihop. Följ
med på en musikalisk resa genom bel canto-opera, trallvänlig musikal, helt nyskriven musik, en gnutta dansbandsschlager och en massa annat spännande!

En hissnande upplevelse!
Nu åker de ut på lastbil igen! Den här gången med en hissnande teaterkonsert, tre udda karaktärer och ett urval från Billy Joels fantastiska låtskatt.

Staffan Lindberg sjöng bland annat i Danmarks Radios Vokal
ensemble och på Det Kongelige Opera innan han kom till
Malmö Operakör. Hans senaste roll här var Don Curzio i Figaros bröllop. Utanför Operan är han ofta solist i konsertsammanhang.

Med sång och musik berättas en historia om relationer, kärlek, uppgörelser och insikt. Följ med Malmö Operas musikalartister Oscar Pierrou Lindén, Sara Lehmann och Michael
Jansson på en musikalisk resa, där de ikläder sig rollerna
som mästertjuven James, clownen Victor och gamern
Laura.

Johan Palmqvist har på senare tid setts som Simons pappa
i Kinky Boots och Giuseppe i La traviata. Han gör också roller med Opera i Ystad och Kammaropera Syd, som han är
med och driver.

PREMIÄR 12 juni 2021 på City Gross parkering, Staffanstorp
SPELAS på turné till och med 4 juli 2021.
TURNÉPLAN ligger på www.malmoopera.se/turneplan.

PREMIÄR 18 augusti 2021 kl 18.00 på Stenkrossen, Lund
SPELAS på turné till 18 september 2021.
TURNÉPLAN kommer på Malmö Operas hemsida inom kort.
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Malmö Operas program 2021/2022
Nedan de operor och musikaler som kommer att spelas
2021/2022. Biljetterna är ännu inte släppta, varför Malmö
Operas Vänner inte har kunnat boka biljetter. Så snart
bokningen öppnar kommer vi att höra av oss. Till Så som i
himmelen är dock en specifik dag bokad – onsdag 11 maj
2022.

Stora scenen
Sound of Music

spelas 3/9 2021 – 30/1 2022

Circus days and nights
Streamas 29 maj - 13 juni

Världens kanske mest kända musikal.

En midsommarnattsdröm spelas 2/10 – 6/11 2021
Operan bygger på Shakespeares berömda komedi.

Barberaren i Sevilla

Tillsammans med Cirkus Cirkör presenteras en världspremiär komponerad av den legendariske tonsättaren Philip
Glass. Det blir en sensationell och överraskande debut för
en helt ny genre: cirkusopera!

spelas 12/2 – 31/3 2022

Rossinis opera är en av de mest sedda och älskade.

Stora scenen omvandlas till en cirkusmanege med tält, linor, ett svävande moln och en kanon som laddas med
mänskliga kanonkulor. I rollerna ser vi både operasångare
och cirkusartister. Medverkar gör också Malmö Operakör
och en sjumannaorkester. Välkommen till cirkusens förtrollande värld!

Så som i himmelen, onsdag 11 maj 2022
En berättelse om kärlek, gemenskap och musikens kraft.

Mitridate

spelas 14/4 – 20/4 2022

Mozart var bara 14 år när han skrev operan, ett av hans
mästerverk.

En färgsprakande, musikalisk välgörenhetsgala

Eftersom restriktionerna om stängda salonger kvarstår
kommer Circus Days and Nights att streamas live i maj och
juni (10 föreställningar). Textas på svenska och engelska.

Verkstan

Streamingbiljetter á 100 kr köps på Malmö Opera via mail
bokning@malmoopera.se.

Starlight, flyttas till hösten 2022, datum ej bestämt

Det går an

spelas 11/9 – 28/11 2021

Opera baserad på C J L Almqvists klassiska roman om kärlek, äktenskap och frihet.

Dead or alive

spelas 26/2 - 8/5 2022

Nyskriven musikal om världens första kvinnliga detektiv.

Malmö Operaorkester på turné!
Snart står Malmö Opera inför en ny konsertsäsong. Det
kommer bli ett år med konserter av högsta klass.
Malmö Operaorkester ger sig ut i regionen. Det blir Fredagskonserter med musik från olika länder och till kammarkonserterna är det medlemmar från Malmö Operas orkester som har satt ihop programmet.

Masterstudenterna
avslutar nu sitt första år på Malmö Opera Academy och bjuder på en härlig vårkonsert, inspelad på Malmö Live. Se
konserten gratis fram till den 20 juni på
https://www.mhm.lu.se/.../varkonsert-med-malmo-operaacademy

Möt Malmö Operaorkester i en turnékonsert fullspäckad
med fantastisk musik av Wilhelm Stenhammar, Franz Berwald och Richard Wagner.
Spelas på Landskrona Teater 9 september och Kulturkvarteret, Kristianstad 10 september.
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Gemensamma besök för
Vänföreningens medlemmar
säsongen 2021/22

Medlemsavgift och information
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 590 000 kr!

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.

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

Mail: operavannerna@gmail.com, vår hemsida:
www.malmooperasvanner.se eller hos Gunilla
Johansson, tel 0703- 509 513.
Inga biljetter till säsongen 2021/2022 är ännu
släppta. Vi återkommer så snart det är möjligt att
boka.

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

SÅ SOM I HIMMELEN – 620 kr
Onsdagen den 11 maj 2022 kl 19.00. Biljetter bokas
senast den 16 mars 2022.

Medlemsavgiften betalas kalenderårsvis fr o m 2023
• för enskild medlem 200 kr
• studenter (upp till 26 år) 100 kr
• familj 350 kr
• mecenat 1 000 kr
• partner 10 000 kr
Medlemsavgiften betalas till Malmö Operas Vänners
bankgiro nr 5704-4455.

Operagrillen har äntligen öppnat igen!

Kurser och föredrag

Den 4 maj slog Operagrillen upp portarna igen. Vårvärmen
var kommen så även uteserveringen var öppen. Ring och
boka bord på 040-20 84 37.

Lennart Stenkvists kurser och Lars Walldovs föredrag hoppas vi komma igång med igen till hösten.

Våra sponsorer:

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
Agneta Roström
Ulf Hamneby, kassör

claescom@live.se
agneta.rostrom@gmail.com
ulf.hamneby@gmail.com

Clas Sköld
Birgitta Johansson
Gunilla Johansson, sekr
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clas.g.skold@gmail.com
bijoa1@hotmail.com
gunilla@adaptia.se

