Medlemsbrev maj 2020
Ur led är tiden. Vilken underlig vår och för många av oss väldigt orolig och psykiskt påfrestande. Vi vet heller
inte när det blir som vanligt igen. Därför måste vi på något sätt stå ut.
Vår opera har stängt även om man arbetar för fullt med kommande produktioner och dessutom har man
under våren producerat ett antal saker och lagt på nätet t ex dagens sång. I början av maj kom man också
med nästa säsongs program som lovar många trevliga stunder. Som ni ser nedan har vi också biljetter till de
flesta av produktionerna.
Vårt inställda årsmöte och vår årliga stipendieutdelning får vänta till hösten och vi återkommer naturligtvis
med datum för dessa aktiviteter.
Med vänlig hälsning
Stieg Claesson
Ordförande Malmö Operas Vänner

Årsmöte och stipendieutdelning
samtidigt till hösten!

Malmö Operas program 2020/2021
Malmö Operas Vänner har bra biljetter till nedanstående
föreställningar – se även sidan 4. Du kan redan nu beställa
biljetter via operavannerna@gmail.com.

Stora scenen
Starlight, söndag 16 augusti 2020
En färgsprakande, musikalisk välgörenhetsgala.

Funny Girl, torsdag 17 september 2020
Höstens stora glittriga showmusikal med Sanna.

Falstaff, onsdag 25 november 2020
Verdis komiska opera baserad Shakespeares pjäser.
Med anledning av Corona-viruset har vi blivit tvungna att
skjuta upp vårt årsmöte, vilket vi hade planerat till måndagen den 23 mars i OperaGrillen. Dessutom fick vi flytta
vår årliga stipendieutdelning, som var tänkt att genomföras
vid Malmö Operas vårkonsert den 14 maj, som ju också
blev inställd.

Jul på operan, torsdag 17 december 2020

Därför passar vi på att ha både årsmöte och stipendieutdelning en måndag någon gång i höst. Vi utlovar fin underhållning och information av Malmö Operas chef Michael
Bojesen.

Såsom i himmelen, torsdag 18 februari 2021

Vi återkommer med dag för denna begivenhet, som ni inte
får missa!

Evigt liv är temat för Leos Janaceks expressiva opera.

Julens värme och glädje är temat för denna konsert.

Nötknäpparen, onsdag 6 januari 2021
Tivolibaletten gästar Malmö Opera med sin klassiker.

En berättelse om kärlek, gemenskap och musikens kraft.

Fallet Makropulos, onsdag 7 april 2021
Verkstan
Cosi fan tutti, torsdag 5 november 2020
Mozarts operaklassiker får en ny tvist när tjejerna tar över.

Dead or alive, tisdag 20 april 2021
Nyskriven musikal om världens första kvinnliga detektiv.
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Funny Girl

Cosi fan tutti

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.

Två unga systrar låtsas att de låter sig luras av sina pojkvänner i en krass vadslagning om deras trohet. Kan man
bara ta för sig av allt och komma undan med det? Vem lurar egentligen vem?
Höstens kammaropera handlar om unga människors ombytlighet, kärlekens osäkerhet och om hur lättpåverkade vi
människor är. Musiken pendlar mellan komedi och äkta
känsla i Mozarts spralliga kärleks- och snedsprångsopera
där ungdomarna riskerar att tappa huvudet för att få
hångla och ligga.

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.

De sätter igång en erotisk lek, tjuvtittar på varandra, blir
svartsjuka och förtvivlade. Men vem vill stoppa en lek när
den väl är igång…? Och som bekant har människor alltid
haft lätt att falla för sina svagheter – così fan tutti – så gör
vi alla!

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.

I regissören Jonas Österberg Nilssons och kapellmästare Bo
Wannefors händer är Così fan tutti en samtida opera, nyöversatt och med unga operasångare på scenen – självfallet
hängiven W A Mozart, som var en medveten man som
följde med sin tid.

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…

Roller:
Fiordiligi
Dorabella
Guglielmo
Ferrando
Despina
Don Alfonso

Många minns Barbra Streisands kultförklarade rollporträtt
av Fanny Brice från uruppförandet på Broadway och framförallt från den Oscarsbelönade filmen.
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.

Elisabet Einarsdottir
Annie Fredriksson
Carl Ackerfeldt
Per Lindström
Kristine Nowlain
Caspar Engdahl

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.

Precis som den Gemensamt
starka och oberoende
besökFanny
för gjorde på sin
tid, vände också Barbra på könsrollerna och konventVänföreningens medlemmar
ionevärld regerad av män

Gemensamt besök för
Vänföreningens medlemmar
torsdagen den 5 november kl 19.00.
Spelas på Verkstan, ingen introduktion

torsdagen den 17 september kl 19.00.

Introduktion kl 18.00 i övre foajén.
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Föredrag
Två intressanta föredrag på Gulan den 9/3 2020
Måndagen den 9 mars fick ett 40-tal vänner förmånen att
lyssna till två föredrag och musik som väckte mersmak.
Maria Sundqvist, konstnärlig ledare på Operaverkstan, berättade om kammaroperan "Ledaren", med Sverigepremiär på
Operaverstan den 12 mars. Text
av Eugène Ionesco och musiken
är skriven av Germaine
Tailleferré.

Starlight
Starlight är en färgsprakande musikalisk välgörenhetsgala
till förmån för organisationen Star for Life arrangerad av
Sigma och Danir. Det blir en genre-explosion med opera,
operett, musikal, gospel och popklassiker.

Lars Walldov tog över stafettpinnen och gav vännerna en
spännande introduktion till "En
Midsommarnattsdröm". Opera i
tre akter att spelas mellan den
27/3 - 30/5.

Medverkande bl a Charlotte Perrelli, Lill Lindfors, Rickard
Söderberg och Oscar Pierrot Lindén.

Gemensamt besök för
Vänföreningens medlemmar
söndagen den 16 augusti kl 19.00.
Ingen introduktion

Lars berättade att operan hade
premiär juni 1960 vid nyinvigningen av operahuset Aldeburgh på Suffolks kust. Där hålls
i juni varje år en festival som
grundades redan 1948 av Benjamin Britten och hans livspartner Peter Pears.
Bägge föredragen skapade positiva förväntningar på båda
föreställningarna. Bland dagens åhörare
fanns Ebba
Englesson och
Birgitta Jacobsson, vilka båda
hade sett En Midsommarnattsdröm vid Malmö Operas invigning 1944. Det var väl fantastiskt!

Inga föreställningar denna vårsäsong!
Inställda medlemskvällar:
•
•
•
•

•

Ledaren lördag 28 mars
En midsommarnattsdröm 31 mars.
Orfeus i underjorden 15 april
Rickard ovan regnbågen 22 april
Vårkonserten 14 maj

Musikal-/OperettCirkeln!

Köpta biljetter till inställda föreställningar har
återbetalats.

Tyvärr blev de sista fyra träffarna i operettcirkeln inställda.
De förlorade träffarna kommer att genomföras till hösten.
Så visst ska vår Musikal- och OperettCirkel avslutas till fullo
när krisen har blåst förbi. Vi återkommer.

Malmö Opera har varit tvungna att ställa in alla föreställningar den här säsongen. Nu börjar det städas, putsas, planeras och förberedas inför den kommande säsongen, som
kommer bli helt fantastisk.
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Gemensamma besök för
Vänföreningens medlemmar
säsongen 2020/21

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 550 000 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

Mejl: operavannerna@gmail.com, vår hemsida:
www.malmooperasvanner.se eller hos Gunilla
Johansson, tel 0703-509 513.
STARLIGHT – 695 kr
Söndagen den 16 augusti 2020 kl 19.00. Biljetter
bokas senast den 16 juni.

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

FUNNY GIRL – 620 kr
Torsdagen den 17 september 2020 kl 19.00.
Biljetter bokas senast den 17 juli.

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.

COSI FAN TUTTI – 270 kr
Torsdagen den 5 november 2020 kl 19.00. Biljetter
bokas senast den 5 september.

FALSTAFF – 620 kr
Onsdagen den 25 november 2020 kl 19.00 Biljetter
bokas senast den 25 september.
JUL PÅ OPERAN – 455 kr
Torsdagen den 17 december 2020 kl 19.00.
Biljetter bokas senast den 13 oktober.
NÖTKNÄPPAREN – 665 kr
Onsdagen den 6 januari 2021 kl 16.00. Biljetter bokas senast den 6 november.
SÅSOM I HIMMELEN – 620 kr
Torsdagen den 18 februari 2021 kl 19.00. Biljetter
bokas senast den 18 december.
FALLET MAKROPULOS – 620 kr
Onsdagen den 7 april 2021 kl 19.00. Biljetter bokas
senast den 7 februari.

Operachef Michael Bojesen
Malmö Operas styrelse har förlängt Michael Bojesens förordnande som operachef med 4 år, till sommaren 2025.

DEAD OR ALIVE – 270 kr
Tisdagen den 20 april 2021 kl 19.00. Biljetter bokas
senast den 20 februari.

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

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

