Medlemsbrev mars 2021
Ur led är tiden och vi lider väl alla av att inte få njuta av Malmö Operas satsningar. Så underligt det känns. Samtidigt blir jag
glad och förväntansfull när vi nu vet att Sound of Music och En midsommarnattsdröm går upp till hösten. Låt oss nu hoppas
att vaccinet biter och att vi som vanligt kan insupa alla underbara toner och skådespeleri som Malmö Opera skämmer bort
oss med.
I detta utskick finner ni också våra årsmöteshandlingar för 2020. Vi vill precis som i höstas be er om att gå igenom dessa och
fatta beslut om hur ni ställer er till styrelsens årsredovisning, ekonomiska rapporten och valberedningens förslag till styrelsens sammansättning.
Med vänlig hälsning och med önskan om en härlig vår
Stieg Claesson
Ordförande Malmö Operas Vänner

Styrelsen ber er ta ställning till punkterna 2, 5, 6, 7 och 8.

Föreningsstämma mars 2021

Punkt 2:
Stämmans behöriga utlysande
Stämman ska utlysas 2 veckor innan den 25 mars, som är
sista dag för att svara.
Punkt 5:
Fastställande av resultat- och balansräkning
Kan den ekonomiska rapporten godkännas?
Punkt 6:
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Kan styrelsen beviljas ansvarsfrihet?
Punkt 7:
P g a pandemin kommer styrelsen med ett nytt förslag på
medlemsavgift för 2022 senare i år.
Kan detta förslag godkännas?

Året 2020 går naturligtvis till historien för de allra flesta
människorna på vår jord. Varje dag har vi läst och hört om
hur sjukdomen Covid-19 berör oss och stoppar oss från att
utföra väldigt mycket i vår vardag. Kulturella aktiviteter har
råkat väldigt illa ut vilket hindrat Malmö Operas Vänners
medlemmar att samlas, umgås och utvecklas på grund av
smittrisken. Föreningens styrelse beslutade tidigt att avvakta med nya föreningsträffar.

Punkt 8:
Val av styrelse, revisorer och valberedning
Kan valberedningens förslag till ordförande, styrelsemedlemmar och revisorer godkännas?
Kan förslag till valberedning godkännas?
Var vänliga och läs igenom förslagen och maila era beslut
(ja eller nej) till operavannerna@gmail.com eller skicka till
Gunilla Johansson, Carl Hillsgatan 12 B, 217 56 Malmö. Det
går också bra att ringa in svaren på tel nr 0703-509 513.

Vi har även i år bestämt oss för att avhålla vårt årsmöte via
mail/brev i mars, då vi inte träffas utan vi samlar in synpunkterna på detta sätt. Det handlar alltså om att avsluta år
2020 - ett viktigt steg för föreningsmedlemmar och styrelse.

Vi måste dock sätta en tidsgräns. Den 25 mars är sista
dag för att svara.

Vi gör så här: Med detta utskick bifogas årsmöteshandlingar
för 2020.

Vi hoppas på att detta åter är praktiskt genomförbart och
att vi kan avsluta år 2020 och gå vidare till 2021.

I årsmötets agenda kan ni se vilka beslutspunkterna är och i
materialet hittar ni förslagen.

På grund av att Malmö Opera vill stärka åtgärderna för ökad
säkerhet för medarbetare och publik, är alla föreställningar inställda t o m 31 mars. Det gäller både föreställningar i operahuset, konserter, turné och streamade föreställningar.
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Framflyttade föreställningar!

Planerade föreställningar!

Så som i himmelen

Sound of Music

Rådande omständigheter tvingar Malmö Opera att planera
om vårens program. Musikalen Så som i himmelen, med
spelperiod 5 februari till 29 april, skjuts nu på framtiden.
Malmö Operas Vänner hade biljetter till torsdagen den 18
februari 2021.

Malmö Opera inleder hösten på Storan med Sound of Music
– världens kanske mest kända musikal, älskad av generationer. På ytan en söt bagatell, en musikal om en ung
kvinna som är lite för busig för klosterlivet och i stället vinner en mans hjärta med hjälp av sång och musik. Men
historien handlar i botten om människovärde och att våga
revoltera mot orättvisor. Den odödliga musiken har framförts om och om igen av stjärnor som Shirley Bassey, John
Coltrane och Lady Gaga – ett pärlband av klassiker som Do
Re Mi, My favorite things och Edelweiss.

Malmö Opera planerar just nu för att kunna sätta upp musikalen våren 2022 istället.

Fallet Makropulos

I Malmö Operas uppsättning ser vi de rutinerade musikalartisterna Frida Modén Treichl som Maria och Michael Jansson som Georg von Trapp.

Vänföreningens gemensamma besök på operan Fallet Makropulos
onsdagen den 7 april är inställd för denna säsongen och flyttas
fram till ett senare tillfälle.

Spelperiod: 3 september 2021 till 30 januari 2022.

Starlight
Vänföreningens planerade gemensamma besök på Starlight
tisdagen den 13 april flyttas fram på grund av rådande situation
till 2022.

Dead or Alive
Vänföreningens gemensamma besök på Dead or Alive tisdagen den 20 april måste tyvärr flyttas fram. P g a rådande
omständigheter med smittspridning och allt som är nu,
kommer man att behöva flytta hela denna produktion till
framtiden. Intentionen är att kunna genomföra den så fort
det ges möjlighet till det, men i dagsläget har man inte någon uppfattning om när det kan bli.

En midsommarnattsdröm

Så snart vi vet nya datum för ovanstående föreställningar
återkommer vi.

Den har aldrig tidigare spelats utanför operafestivalen i
Glyndebourne; Peter Halls legendariska, vackra och
drömska uppsättning av Benjamin Brittens opera En midsommarnattsdröm. Malmö Opera är därför väldigt stolta
över att få hit den till Malmö.
Operan bygger på Shakespeares klassiska drama om en magisk midsommarnatt då älvriket är i uppror och några människor av en slump dras in i en härva av förälskelser, förtrollningar och förvecklingar.
Spelperiod: 2 oktober 2021 till 6 november 2021.
Så snart vi vet mer om vilka eventuella restriktioner som
gäller för hösten återkommer vi med mer information.

Operagrillen tillfälligt stängd!
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Kammarkonsert 10 april

Föredrag och Kurser
Vi vet ännu inte när man öppnar upp lokalerna på Malmö
Opera så att vi får möjlighet att boka in Lasse Walldovs musikalcirkel och Lennart Stenkvists operakurser. Så snart vi
kan komma med goda nyheter om att vi åter kan få tillgång
till Malmö Operas lokaler så återkommer vi.

Kom närmare musiken!
Du känner kanske inte igen dem, men om du har besökt
Malmö Opera så har du garanterat hört dem – Malmö Operas kör och orkester. Här finns en enorm samlad erfarenhet,
talang och kompetens. Vid Kammarkonserterna får musikerna och sångare välja fritt bland sina favoriter ur musikhistorien och framföra dem i det lilla formatet. Ett tillfälle
för dig att lära känna dem lite närmare.

Circus days and nights
lördagen den 29 maj

Kammarkonserten hålls i Foajén lördagen den 10 april
kl 13.00. Biljetter á 145 kr köps i Malmö Operas biljettkassa,
tel 040-20 85 00 eller via mail: bokning@malmoopera.se.

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

Lördagskonsert 15 maj

Tilde Björfors, Cirkus Cirkörs konstnärliga ledare, regisserar
verket där cirkusen agerar metafor för livets och människans villkor. Det blir en gränsöverskridande upplevelse: opera med kaxig nycirkus med inriktning på att förundra världen. Cirkusmanegen förs in i teatern och blir samtidigt en andlig bild av jordens eviga resa genom rymden.
Cirkusartisternas mödofyllda arbete resulterar i stora prestationer men också en del bakslag.
Circus days and nights ges på stora scenen lördagen den 29
maj. Biljetter köps i Malmö Operas biljettkassa, via mail
bokning@malmoopera.se eller via telefon 040-20 85 00.

Sagan i musiken!
Följ med in i sagans värld med Maurice Ravel och Nikolaj
Rimskij-Korsakov. De musikaliska sagoberättarna Ravel och
Rimskij-Korsakov älskade sagornas värld. I Le Tombeau de
Couperin tillönskar Ravel sina döda vänner en fulländad
drömvärld medan Rimskij-Korsakov manar fram Österlandets sagomystik i den symfoniska sviten Scheherazade.
Lördagskonserten spelas på Malmö Live lördagen den 15
maj kl 18.00. Biljetter á 295 kr köps i Malmö Operas biljettkassa, tel 040-20 85 00 eller via mail:
bokning@malmoopera.se.

Operahuset är sig inte likt – vi saknar det! Vi längtar tills
den dagen vi ses där igen.
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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 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:
• rabatt på Malmö Operas föreställningar vid gemensamma besök på Malmö Opera
• kvalificerade föreläsningar
• årlig exklusiv repertoarpresentation
• fördjupad information om föreställningarna
• detta informations/medlemsbrev

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

Inställda och framflyttade föreställningar:

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

På grund av smittläget i samhället och för att stärka
åtgärderna för ökad säkerhet för medarbetare och
publik, ställer Malmö Opera in alla föreställningar
och konserter till och med 31 mars. Det gäller följande föreställningar och konserter:

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

Fallet Makropolous - Framflyttad
Kammarkonsert 6 feb - Inställd
Fredagskonsert 26 mars - Inställd
Allsång på Operan 27 mars - Inställd
Så som i himmelen - Framflyttad
Dead or alive - Framflyttad
Starlight - Framflyttad

Medlemsavgiften för 2021 betalas till Malmö Operas Vänners bankgiro nr 5704-4455.

Våra kontakter på Malmö Opera
Ett par gånger varje säsong blir operaombuden inbjudna till
en s k ombudsträff för att informeras om kommande produktioner och annat som är på gång. I år fick det bli digitalt.
Våra kontakter på försäljningsavdelningen presenterade sig
och berättade i korthet vad de sysslar med.
Höstens program släpps i april/maj. I nästa medlemsbrev
kommer mer information och möjlighet att beställa biljetter. Som medlem i Malmö Operas Vänner har du förtur!

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

