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Medlemsbrev september 2013 
 

Välkomna till en ny härlig säsong på Malmö Opera. När jag skriver detta har Miss Saigon just haft premiär. 
En ny framgång för den eminente regissören Ronny Danielsson och en fantastisk upplevelse. Den måste ni 
se. Vår egen föreställning äger rum den 8 oktober. 

Som den uppmärksamme lägger märke till har vi under sommaren utformat en ny profil på vår förenings 
namn. Vi har bytt logga som man säger och den syns nedan. Avsikten är att göra en modern, stilren och lite 
lekfull variant med operans officiella färger. Vi tror också att den nya loggan syns bättre när vi ”stavat av” 
vårt ganska långa namn. Vad tycker ni? Hör gärna av er! 

Med vänliga hälsningar 
Stieg Claesson 

Ordförande Malmö Operas Vänner 
 
 

Vår nya logotype: 

 

Föreläsning i Röda Rummet 

Miss Saigons regissör Ronny Danielsson och huvudrollsin-
nehavaren Li-Tong Hsu gjorde succé inför ett 100-tal besö-
kare på Stadsbibliotekets Röda Rummet lördagen den 14 
september.  Ronny, som ingående berättade om hur hans 
version av Miss Saigon kom till, hade också med sig Jonas 
Schlyter och Oscar Pierrou Lindén som spelar de ameri-
kanska soldaterna Chris och John.  

Li-Tong, Jonas och Oscar bjöd tillsammans på fantastiska 
smakprov från musikalen. Här fick de Vänner som var när-
varande tillsammans med andra besökare något att verkli-
gen njuta av. Nästa föredrag i Vännernas regi i Röda Rum-
met äger rum den 9 november då Lasse Walldov tar sig an 

operan Manon. 

Ronny Danielsson och Li-Tong Hsu 
 
 
 
 

Närmast förestående medlemsföreställningar  
 

 

 
OBS – introduktionen kommer att hållas i kl 18.00 i övre 
foajén. Skälet är att man investerat i en ny ljudanläggning 
på platsen. Föreställningen börjar kl 19.00. 
 

 

 

The Feeling of Going – ett kliv ut i det inre. Missa inte hös-
tens stora dansföreställning! Fram till den 27 september 
finns möjlighet att beställa biljetter. OBS – ingen introduk-
tion. 

Föreläsningar i Röda Rummet på Stadsbiblioteket  

 Lördagen den 9 november 14.00  
 föreläser Lars Walldov om Manon.  

 Lördag 25 januari kl 14.00  
 föreläser Lars Walldov om Cabaret. 

Ingen avgift eller förhandsanmälan, men för bra plats gäll-
er först till kvarn. För mer information kontakta Birgitta 
Johansson, tel 0731-02 55 35. 
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Manon (premiär 30 november) 

Missa inte denna opera av Jules Massenet. Musikaliskt 
ansvarig för uppsättningen är Malmö Operas chefdirigent 
Leif Segerstam.  

 

 

 

 

 

 
Tusen och en natt  
(premiär 28 december) 

Tusen och en natt blir en nykom-
ponerad, fullskalig familjeföre-
ställning där bl a Malmö Operaor-
kester och vår stipendiat Malmö 
Operas barnkör medverkar. 

En fantasifull föreställning för hela 
familjen. 

 

 
 
 
 
I februari 2014 är det skandinavienpremiär på den psyko-
logiska thrillern Rebecca, en tysk dramamusikal av Sylves-
ter Levay och Michael Kunze. Den framförs på svenska, i en 
som operans program beskriver ”suggestiv uppsättning där 
rollen som ondskefulla mrs Danvers görs av en av Sveriges 
mest folkkära artister, Nanne Grönvall”. 

1940 gjorde Alfred Hitchcock film av historien i sin beröm-
da Rebecca med Laurence Olivier och Joan Fontaine i de 
ledande rollerna. Filmen vann två Oscarsstatyetter, för 
bästa film och bästa foto efter elva nomineringar. 

 
 
 

 

 

 

 

Nanne Grönvall ska locka operapubliken att gå på musikal. 

 

 

 

Gästspel på Malmö Opera  

Lets go Party After Dark 
Den 20-28 september gästspelar After Dark på Malmö 
Operas scen med nya nummer, storslagna kreationer och 
tonvis med glitter och glamour. 
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Malmö Opera på turné 

La Traviata  

La Traviata spelas på Verkstan den 16/10 – 26/10. Denna 
turnéversion av La Traviata handlar om storslagen kärlek, 
uppoffringar och tragiska missförstånd. Missa inte Giusep-
pe Verdis mästerverk i koncentrerad kammarversion med 
sång på svenska.  

Spelas 14/9 t o m 4/12 på turné – se spelschema på Malmö 
Operas hemsida. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kammarkonserter 2013/2014 

Kammarkonserterna i foajén på lördagseftermiddagarna   
kl 14.00 fortsätter även detta spelår. Sångare och musiker 
från kör och orkester framför sina favoriter i det lilla for-
matet: 28 september, 12 oktober, 2 november, 30 novem-
ber, 8 februari, 22 mars, 5 april, 3 maj och 31 maj,  

 

 

 

 

 

 

 

Studiebesök på Malmö Opera måndag 14 oktober! 

Välkomna till en spännande visning av Malmö Opera den 
14/10 kl 18.00. Då får vi bl a se hur ljussättningen går till. 
Visningen är gratis men antal personer begränsat till en-
dast 20 st, så anmäl ditt intresse till Gunilla Johansson, 
0703-509 513 eller via mail operavannerna@gmal.com. 

 

 

Operakunskapskursen 

Ett 20-tal vänner har nu startat sin utbildning i operakun-
skap. Lennart Stenkvist, som håller i kursen, ses här till-
sammans med Anna-Lena Bengmark, Lena Lassen och 
Gunnar Eriksson som inledningsvis har analyserat den 
förste operaskaparen Monteverdi med sin Orfeus samt 16-
1700-talstonsättarna  Allesandro Scarlatti och Georg Fried-
rich Händel.  
  
Den andra kursen börjar senare i höst och det finns fortfa-
rande några platser kvar, se info om dagar etc nedan. Väl-
komna att anmäla er! 
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Föreställningar på andra operahus  

Det Konglige Teater, Köpenhamn, Stora scenen 
www.kglteater.dk 

 Otello, Verdi – 21/9 – 23/11 

 Falstaff, Verdi – 19/10 – 22/11 

 MacBeth, Verdi – 14/11 – 11/12 

 Rusalka, Dvorak- 25/11 – 29/1 

Den Norske Opera & Balett, Oslo 
www.opraen.no  

 Figaros Bröllop, Mozart – 1/9 – 27/9 

 Madama Butterfly , Puccini – 25/10 – 9/11 

 Hoffmans Äventyr, Offenbach – 4/12 – 31/12 

GöteborgsOperan - www.opera.se 

 La Cage aux Folles, Herman -7/9 – 9/3 

 Billy Budd, Britten – 14/9 – 20/10 

 Carmencita Rockefeller, Bergqvist – 5/10 – 4/12 

 Kärleksdrycken, Donizetti – 16/11 – 24/1 

Your Next Tour - www.yournexttour.com  
Anordnar kvalificerade kultur- och operaresor 
till vilka Vänföreningens medlemmar välkomnas. 

 
Årsavgift  
Alla gamla och nya medlemmar välkomnas till ett nytt år.  
Årsavgiften gäller för 12 månader.  
Medlemsavgiften för 2013 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 på Vänföreningens  
bankgiro 5704-4455 eller plusgiro 130 19 30-2. 

 

 

 


