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Medlemsbrev april 2019 
 

Så har Malmö Operas fullständiga program för den kommande säsongen presenterats - som vanligt mycket 
innehållsrikt och spännande. Ni ser längre ner i medlemsbrevet när vi har bokat biljetter. Det finns mycket 
att rekommendera men låt mig slå ett slag för Rikard Söderbergs allsångseftermiddagar som inte finns med 
i våra ordinarie träffar. Jag var på den sista allsången för den pågående säsongen i lördags och blev precis 
som de andra tusen "allsångarna" bredvid mig lyrisk. Vilken glädje! 

Jag är också mycket glad för att årsstämman valde om mig till ordförande för ett år. Dessutom är det väldigt 
bra att styrelsen fått in ett 100-procentigt proffs på opera och musikal - Clas Sköld. Mycket välkommen. 

Med vänlig hälsning 
Stieg Claesson 

Ordförande Malmö Operas Vänner
 

I en fullsatt Ve 

Årsmöte i Malmö OperaGrill måndagen 25 mars 
 

Ett 50-tal medlemmar 
var närvarande vid 
årets föreningsstäm-
ma. 

Stieg Claesson omval-
des till ordförande. 
Clas Sköld nyvaldes till 
styrelsen. Clas har 
tidigare jobbat som 
casting director på 
Malmö Opera, se sid 2. 

Årsmötet avslutades 
med mycket uppskat-
tad medverkan av 
operasångerskan Su-
sanne Flink ackompan-
jerad av maestron 
Annika Bjelk. 

De framförde örhängen 
av bl a Offenbach till La 
Boheme. Vi fick också 
höra ett uppskattat 
potpurri som återspeg-
lade Ulla Billquist från 
1930-40-talet för att 
slutligen avslutas med 
en sång från musikalen 
Kristina från Dufvemå-
la.  

 

 

Malmö Operas program 2019/2020 

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

Opera - Stora scenen 

Höstsonaten, torsdag 19 september 2019 
Ett starkt relationsdrama baserat på Ingmar Bergmans film.  
 

Tosca, onsdag 8 januari 2020 
Giacomo Puccinis klassiker i en storslagen uppsättning. 
 

En midsommarnattsdröm, tisdag 31 mars 2020  
Legendarisk uppsättning av Benjamin Brittens opera. 
 

Musikal och operett – Stora scenen 

Skönheten och odjuret – tisdag 29 oktober 2019 
Disneys musikal i en spektakulär ny uppsättning. 
 

Orfeus i underjorden – onsdag 15 april 2020 
Offenbachs operett i en härligt galen uppsättning.  
 

Konsert  – Stora scenen 

Jubileumskonserten  – söndag 22 september 2019 
Sångens hus fyller 75 år. 

Rickard och regnbågen  – onsdag 22 april 2020 
Konsert med Rickard Söderberg och Malmö Operaorkester.  
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Höstsonaten 
När Charlotte äntligen kommer på besök utbryter en ra-
sande uppgörelse med framför allt dottern Eva och till slut 
också den handikappade och sängbundna yngre systern 
Helena. Beskyllningar och anklagelser haglar. 

Ingmar Bergman gjorde filmen under sin »flyktingtid« i 
Västtyskland efter att han utsatts för skatterazzia i Sverige 
1976. I filmen skildrar han dels en människas själviskhet och 
hur hat kan cementeras till att omöjliggöra förlåtelse. Dels 
också en människas anspråk att bli uppmärksammad liksom 
hennes behov att bli förlåten. 

Operan är skapad av en finländsk duo, tonsättaren Sebasti-
an Fagerlund och författaren Gunilla Hemming. Hemming 
har skurit ned Bergmans filmmanus och har i libretton lagt 
till en kör, pianostjärnans beundrande publik. Fagerlunds 
musik är melodramatisk med kraft och rytmisk energi i 
uttrycket. 

Höstsonaten är baserad på Ingmar Bergmans film med 
samma namn från 1978. Den berömda konsertpianisten 
Charlotte har inte träffat sina vuxna döttrar på sju år. Själv-
upptagen som hon är har hon egentligen aldrig funnits där 
för sina barn. 

 

 

 

 

 

 

 

Ny styrelseledamot invald 

På vårt årsmöte hade vi nöjet 
att välja in Clas Sköld, tidigare 
artistchef på Malmö Opera 
och senast casting director. 
Clas har tidigare varit med i 
Malmö Operas Vänners sty-
relse.

 
 

Skönheten och Odjuret 
En bortskämd prins, spelad av Fred Johanson, har förvand-
lats till ett odjur som straff för sin elakhet och snålhet. För 
att återfå mänsklig form måste han lära sig att älska – och 
förtjäna att bli älskad. Och han måste göra det innan tiden 
går ut… Till sin hjälp har han slottets alla förtrollade invå-
nare. 

Skönheten och odjuret är baserad på den Oscarvinnande 
tecknade Disneyfilmen från 1991 som i sin tur utgår från en 
fransk folksaga. Det är en romantisk fantasy om att se förbi 
en persons yttre och istället se hennes hjärta. 

Alan Menken och Howard Ashman (Little Shop of Horrors, 
Den lilla sjöjungfrun) skrev musik och sångtexter till den 
tecknade filmen. Till scenuppsättningen kompletterade 
Menken med ytterligare musik, nu med text av Tim 
Rice. Dirigent Josef Rhedin leder Malmö Operaorkes-
ter genom den romantiska musikalmusiken.  

Regissören Linus Fellbom och scenografen Dan Potra kom-
mer ännu en gång att skapa en magisk och spektakulär 
uppsättning. Senast gjorde de Dracula på Kungliga Operan 
och här i Malmö är de välbekanta genom Hans och Greta.  

. 

 

 

 

 

 

Vårkonsert 23 maj med stipendieutdelning! 

Torsdagen den 23 maj putsar vi lackskorna och skrynklar 
konfettin för den stora vårkonserten, då Malmö Opera 
lättar på förlåten till kommande uppsättningar säsongen 
2019/20. 

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 

 

Gemensamt besök för 
Vänföreningens medlemmar 

torsdagen den 19 september kl 19.00. 

Introduktion kl 18.00 i övre foajén. 
 

 

Gemensamt besök för 
Vänföreningens medlemmar 

tisdagen den 29 oktober kl 19.00. 

Introduktion kl 18.00 i övre foajén.. 
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Medlemskväll med Matilda the Musical 21 mars 

Elisabeth Linton, regissö-
ren till Matilda, höll i 
introduktionen till före-
ställningen, vilket verkli-
gen var uppskattat. 

Vi fick en historisk åter-
koppling till musikalen, 
som bygger på författaren 
Roald Dahls berömda 
barnbok. Allt blir en bra 
historia med bra musik av 
Tim Minchin. 

Tack vare ett gott samar-
bete med Malmö Kul-
turskola och Matildasko-
lan lyckades man engage-
ra 23 barn till denna upp-
sättning. 

 
En alldeles särskild dag på Skånes Dansteater 

 
Lisbeth, Birgitta, Lennart, Ingegerd, Thomas, Gert och Per 

Några medlemmar samlade inför kvällens musikal En allde-
les särskild dag som spelades på Skånes Dansteater torsda-
gen den 28 mars. 

En mycket känslosam berättelse om hur ett oväntat möte 
kan få avgörande betydelse för två människor. 

Komedi på en bro  

Komedi på en bro 

Lördagen den 6 april såg Malmö 
Operas Vänner operan Komedi på 
en bro, en 45 minuters humoristisk 
opera, som handlade om kalla 
kriget och om människor i ett 
trängt läge. 

Vi fick en kort introduktion av 
Emma Larsson 

 

 

                     Emma Larsson 

 

 

 

 

En glyttig kväll med Lars Walldov 

Måndagen den 18 februari 
träffades medlemmar i 
Malmö OperaGrill för att 
lyssna på när Lasse Wall-
dov berättade om ”glyttar” 
d v s  barnstjärnor och 
klassiska barnböcker som 
blivit musikaler. Vi fick bl a 
lyssna på en 6-årig Shirley 
Temple som sjöng ”Anima-
le crackers in my soap”. Vi 
fick också lyssna på sjung-
ande barn, t ex 3 smågos-
sar i Trollflöjten och en 
strålande 12-årig Julie 
Andrews.  Och som avslut-
ning fick vi lyssna till när en 
av Matildorna sjöng Naughty ur Matilda the musical. 

 

Bo Holten, kompositör 

Välkomna att lyssna på Bo 
Holten på Gulan måndagen 
den 29 april kl 18.00. 

Bo kommer att berätta om 
arbetet med Schlagt sie tot, 
operan om Martin Luther. 

Missa inte detta tillfälle att 
lära er mer om denna ope-
ra! 

OBS! Föredraget hålls den-
na gång på Gulan, Klostergatan 7 på andra sidan Magist-
ratsparken. Ingång från baksidan. 

 

Michael Bojesen på OperaGrillen den 6 maj 

Måndagen den 6 maj kom-
mer operachefen Michael 
Bojesen till Malmö OperaGrill 
kl 18.00 och berättar om den 
kommande säsongen. 

Dessutom kommer Torgny 
Nilsson, pressansvarig på 
Malmö Opera, att prata om 
operan och dess medierela-
tioner. 

PS.  Föredragen  med Bo Holten och Michael Bojesen är gratis 

och ingen föranmälan krävs! 

Medlemskvällar 
 

 

Våra föredrag 
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Medlemsavgift och information 

Malmö Operas Vänner stödjer Malmö Opera och arbetar 
för att operan ska bli ännu mer känd och att dess verksam-
het 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 natur-
ligtvis också till de fördelar du har som medlem: 

 rabatt på Malmö Operas föreställningar vid gemen-
samma besök på Malmö Opera 

 kvalificerade föreläsningar 

 årlig exklusiv repertoarpresentation 

 fördjupad information om föreställningarna 

 detta informations/medlemsbrev 

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. 

 

Walldovs OperettCirkel pågår för fullt! 

Cirkeln är fullbokad – 26 medlemmar lyssnar intresserat till 
Lasses otroliga kunskaper i ämnet operett. Första tillfället 
fick vi höra historierna bakom Lehárs Glada änkan och Stra-
uss Läderlappen och naturligtvis lyssna på mycket musik,   
bl a Vilja-sången i Glada Änkan med Zarah Leander och 
Klock-duetten i Läderlappen. Deltagarna ser med spänning 
fram emot de återstående tillfällena under våren. 

 
 

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 claescom@live.se Clas Sköld clas.g.skold@gmail.com 
Bernt Åke Petersson, v ordf  bernt.ake.petersson@comhem.se Birgitta Johansson bijoa1@hotmail.com 
Ulf Hamneby, kassör ulf.hamneby@gmail.com Gunilla Johansson, sekr gunilla@adaptia.se  

Gemensamma besök för  
Vänföreningens medlemmar 

säsongen 2019/20 

Vänföreningens medlemmar hälsas välkomna till 
gemensamma besök på föreställningar på Stora 
scenen. Introduktioner hålls en timme före före-
ställningarna i operans övre foajé vid flygeln. Bil-
jettpriset är med grupprabatt och inklusive intro-
duktion, vin eller annan dryck med tilltugg. 

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

HÖSTSONATEN – 610 kr 
Torsdag 19 september 2019 kl 19.00. Biljetter bo-
kas senast den 19 juli. 

JUBILEUMSKONSERTEN – 505 kr 
Söndagen 22 september 2019 kl 13.00. Biljetter 
bokas senast den 25 juli. 

SKÖNHETEN OCH ODJURET – 610 kr 
Tisdag 29 oktober 2019 kl 19.00. Biljetter bokas 
senast 29 augusti. 

TOSCA – 610 kr 
Onsdag 8 januari 2020 kl 19.00. Biljetter bokas 
senast den 8 november. 

EN MIDSOMMARNATTSDRÖM – 610 kr 
Tisdag 31 mars 2020kl 19.00. Biljetter bokas senast 
den 31 januari. 

ORFEUS I UNDERJORDEN – 610 kr 
Onsdagen den 15 april 2020 kl 19.00. Biljetter bo-
kas senast 3 februari. 

RICKARD OVAN REGNBÅGEN – 240 kr 
Onsdag 22 april 2020 kl 19.00. Biljetter bokas se-
nast 20 februari. 
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