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Medlemsbrev september 2016 
 

Nu är vi igång igen. Musikalen Kinky Boots har fått stående ovationer och är verkligen värd ett be-
sök. Föreningens medlemmar såg den för ett par veckor sedan, men det finns fler möjligheter att se 
den. 

Våra operakurser med Lennart Stenkvist som ciceron fylls snabbt vilket visar på ett stort intresse för 
denna form av kunskapsinhämtning. Vi kommer att fortsätta med en ny musikalkurs i Lasse Wall-
dovs regi till våren.  

Vi kan också presentera en total nyhet. Vi bjuder in till en vinterlunch där föreningens medlemmar 
har möjlighet att förkovra sig ytterligare i Malmö Operas värld. Till detta återkommer vi i nästa 
medlemsbrev. 

Med vänlig hälsning 
Stieg Claesson 

Ordförande Malmö Operas Vänner 
 

 

60 medlemmar såg Kinky Boots! 

 

Ronny Danielsson, Kinky Boots regissör, kunde själv     
ledsaga 60 medlemmar från Malmö Operas vänner inför 
det gemensamma besöket den 24 september.  

”Det är den första fria uppsättningen utanför Broadway”, sa 
Ronny och var verkligen glad å Operans vägnar. Dessutom 
är det en sann historia, vilket innebär att vi kunnat göra en 
bra blandning av dokumentär och fria tankar. Dessutom blir 
man väldigt glad eftersom pjäsen avslutas ljust och för-
hoppningsfullt! 

Så sant! Efter föreställningen var jublet öronbedövande. 

  

Michael Bojesen blir ny operachef! 

 

Nu är det klart! Michael Bojesen – dirigent, kompositör 
och nuvarande ledare för Copenhagen Opera Festival –  
tar nästa år över som operachef efter Bengt Hall. 

Dirigenten, kompositören och ledaren för Copenhagen 

Opera Festival blir ny chef på Malmö Opera. Han tar över 

efter Bengt Hall, som framgångsrikt lett operan sedan 2009. 

Som operachef får Michael Bojesen det administrativa och 

konstnärliga ansvaret för över 300 anställda, fördelat på 

orkester, kör, verkstäder och administration.  

Den 1 januari börjar Michael Bojesen sitt arbete på Malmö 

Opera. Den 1 juli 2017 tar han över det formella ansvaret 

som administrativ och konstnärlig chef. 
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Operornas opera 

Mozarts  Figaros bröllop räknas till operalitteratu-
rens stora mästerverk. Operan från 1786 var Mozarts 
första samarbete med librettisten da Ponte, med 
vilken han senare skrev  Don Giovanni och Così fan 
tutte. 

Figaros bröllop är ett relationsdrama med inslag av både 
sängkammarfars och psykologisk komedi. Figaro och Su-
sanna ser fram emot att gifta sig. Men greve Almaviva har 
sina ögon på Susanna och skjuter upp bröllopet. Med 
hjälp av grevinnan Almaviva och pagen Cherubino lyckas 
Susanna och Figaro till slut överlista greven trots att allt fler 
blandat sig in i de erotiska intrigerna. Det hela slutar med 
ett gott skratt men under ytan anas allvaret; en köns- 
och klasskamp som förebådar franska revolutionen och den 
nya tid som snart ska komma.  

Figaros bröllop regisseras av den legendariske tyske teater- 
och operaregissören Peter Stein vars senare uppsättningar 
inbegriper  Boris Godunov på Metropolitanoperan,  Si-
mon Boccanegra på Wienoperan och  Aida på La Scala i 
Milano. Musikaliskt ansvarig är amerikanen Evan Rogister, 
en av den klassiska musikens mest omtalade unga dirigen-
ter. 

I rollerna:  
Figaro:  Igor Bakan 
Susanna:  Rebecca Nelsen  
Greve Almaviva:  Kostas Smoriginas  
Grevinnan Almaviva:  Evgeniya Sotnikova 
Cherubino:  Guiseppina Bridelli   
Don Bartolo: Roman Ialcic   
Marcellina:  Charlotta Larsson 
Don Basilio: Jakob Wistrand  
Don Curzio: Staffan Lindberg 
Antonio:  Bengt Krantz  
Barbarina:  Nina Bols Lundgren  
 
Malmö Operakör & Malmö Operaorkester 
 
 

 

 

 

 

Tänk Om - Brännpunkt: val eller slump 

Tänk om (originaltitel If/Then) är en helt ny samtida 
musikal som undersöker hur totalt olika en kvinnas 
liv kan utveckla sig om ödet och hennes val varit 
olika. 

Elizabeth, nyskild och nästan 40, flyttar till New York för att 
starta om på nytt – och kanske hitta kärleken igen. I en park 
träffar hon två gamla vänner som tar med henne på två 
tänkbara livsvägar. Som Liz respektive Betty börjar Eliza-
beth leva parallella liv. 

Musiken, fylld med powerballader, är skriven av Tom Kitt, 
som komponerat och orkestrerat flera Broadwaymusikaler, 
bl a skapade han de musikaliska arrangemangen till Ameri-
can Idiot som uppfördes på Malmö Opera härom året. 

Musikalen följer en nutidsmänniskas existentiella dilemma 
där hon ställs inför två möjliga händelseförlopp. Vi gör alla 
val varje dag som inte bara går ut över vårt eget liv utan 
även för våra närmaste. Men en människa ges varje dag 
möjligheten att starta om. Det är inte förvånande att musi-
kalen erhöll sex publikpriser efter premiären på Broadway 
våren 2014. 

Tänk om sätts upp av mångfacetterade regissören Philip 
Zandén, musikaliskt ansvarig är framgångsrike musikaldiri-
genten Josef Rhedin. 

I rollerna: 
Elizabeth:  Linda Olsson 
Kate: Karolin Funke 
Lucas:  Jonas Brehmer 
Josh:  Christopher Wollter 
Stephen:  Michael Jansson 
Anne:  Sara Lehmann 
David:  Nils Närman Svensson  
Elena:  Tuva B Larsen 
 
Malmö Operaorkester 
 

 

 

 

 

 

  

Gemensamt besök för 
Vänföreningens medlemmar 

onsdagen den 7 december kl 19.00. 
 

Introduktion kl 18.00 i övre foajén! 
 

 

Gemensamt besök för 
Vänföreningens medlemmar 

lördagen den 25 februari 2017 kl 18.00. 
 

Introduktion kl 17.00 i övre foajén 
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Spännande om HBTQ 

Med anledning av musikalen 
Kinky Boots tog musikteaterfan-
tasten Lasse Walldov oss med på 
en resa från sent 1800-tal till idag 
i Korsalen på Gulan den 12 sep-
tember. Ett 60-tal personer trot-
sade sommartemperaturerna 
utomhus för att lyssna på Broad-
way-musikaler som mer eller 
mindre synligt och fördomsfritt 

skildrat HBTQ-personer i sina manus. På bilden syns de tre 
första historiska personerna förknippade med HBTQ -
 Hayden Coffin, Vesta Tilley och Henry Dixey tillsammans 
med Lasse. 

 

Måndag 31 oktober kl 18 -  studiebesök i operahuset! 

Vi träffas kl 18.00 utanför Malmö Ope-
ras sceningång, vid sidan om Intiman, 
och börjar med ett studiebesök i den 
nybyggda orkestersalen.  

Därefter en guidad tur i operabyggna-
den där vi får titta bakom kulisserna. 

Ingen förhandsanmälan krävs. 

 

Måndag 28 november i Verkstan kl 18.00! 

 
Barnkören underhåller med ett smakprov ur deras reperto-

ar under hösten samt julsånger. I höst medverkar de bl a i:  

 Figaros Bröllop 

 Skånes Dansteater (2 ungdomar vara 1 från kören) 

 Snödrottningen 

 Nyårskonserterna 

 Förbereder La Gioconda 

Ingen föranmälan - underhållningen är gratis! 

 

VIP-kort till alla våra med-
lemmar! 

Med detta medlemsbrev bifo-
gas ett VIP-kort, som denna 
säsong måste uppvisas för att 

kunna ta del av våra rabatter på 10% på program, mat och 
dryck (ej alkohol) och i shopen. Skriv in ert namn och vårt 
kundnr 71996 på baksidan. 

Lasse Walldov föreläser om Lucrezia Borgia! 

Under hösten kommer Lasse Wall-
dov att hålla föredrag om Malmö 
Operas turnéopera, Donizettis 
Lucrezia Borgia. Passa på att lyssna 
på honom före den 18 oktober då 
Malmö Operas Vänner ska se Luc-
rezia Borgia på Verkstan.  

Här kan ni lyssna på föredraget: 

29 september kl 15.00 på Tuppen, Tessins väg 10 i Malmö 
3 oktober kl 19.00 på Stenkrossen i Lund 
13 oktober kl 16.00 på Husiebiblioteket i Malmö 
27 oktober kl 18.00 på Biblioteket i Lomma 

Entrén är gratis på samtliga ställen! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fullt på vår operakurs! 
 

Föreningens femte operakurs har just startat. 28 personer 
deltar vilket är rekord och Lennart Stenkvist leder som 
vanligt och som ses på bilden var alla förväntansfulla. Den 
första kurskvällen behandlades Purcell, The fairy Queen 
som gick på det Kongelige till den 23 sept. Sedan behandlas 
Wagner, Tristan och Isolde (visas på Spegeln 8 o 10 okt) 
Mozart, Figaros bröllop (premiär Malmö opera i nov) 
Staern, Snödrottningen med besök av tonsättaren (premiär 
på Malmö Opera i dec) 
Ponchielli, La Gioconda (premiär Malmö opera i mars) 
Blomdahl, Aniara (premiär Malmö Opera i maj) 
Sariahoo, L'amour de Loin (visas på Spegeln 10 o 12 dec). 
 

 
To see the world while the light lasts 
 

Skånes Dansteater presenterar en nyskriven förtrollande 
dansteaterföreställning av det kreativa teamet bakom suc-
cén The Feeling of Going. Spelas på Stora scenen 15 okto-
ber – 6 november. 

Biljetter köps i biljettkassan, tel 040-20 85 00 eller via mail: 

bokning@malmoopera.se. 
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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 500 000 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. 
 

Malmö Operas nya orkestersal invigd! 

 

Den nya orkestersalen är nästan 1.700 kvm stor. Golvytan 
är 272 kvm med mycket högt i tak. Hela bygget är 3.000 
kubikmeter. Den nya byggnaden har kostat 68 miljoner 
kronor och där finns bl a även dirigentloge, konsertmästar-
rum, bibliotek, fem övningsrum och omklädningsrum. 

Byggnaden har uppförts för att operaorkesterns 62 musiker 
ska kunna skapa ännu bättre förutsättningar för Malmö 
Opera. Och framför allt kunna repetera in musikerkrävande 
verk. 

 

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 Gunilla Johansson, sekr gunilla@adaptia.se 
Bernt Åke Petersson, v ordf  bernt.ake.petersson@comhem.se Lennart Holmgren lennart.ake.holmgren@comhem.se 
Ulf Hamneby, kassör ulf.hamneby@gmail.com Birgitta Johansson bijoa1@hotmail.com  

Gemensamma besök för  
Vänföreningens medlemmar 

säsongen 2016/2017 

Vänföreningens medlemmar hälsas välkomna till 
gemensamma besök på föreställningar på Stora sce-
nen. Introduktioner hålls en timme före föreställ-
ningarna i operans övre foajé vid flygeln. Biljettpriset 
är med grupprabatt och inklusive introduktion, 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. 

 
FIGAROS BRÖLLOP – 500 kr 
Onsdagen den 7 december 2016 kl 19.00. Biljetter 
bokas senast den 7 oktober 2016. 

 
TÄNK OM – 695 kr 
Lördagen den 25 februari 2017 kl 18.00. Biljetter 
bokas senast den 9 januari 2017. 
 

LA GIOCONDA – 525 KR 
Lördagen den 1 april 2017 kl 18.00. Biljetter bokas 
senast den 1 februari 2017. 

 
DÖDEN SÄGER NEJ – 100 KR 
Torsdagen den 13 april 2017 kl 19.00. Biljetter bokas 
senast den 13 februari 2017. Spelas på Verkstan. 

 
JAG BLIR NOG ALDRIG BJUDEN DIT IGEN –      
245 KR 
Fredagen den 12 maj 2017 kl 19.00. Biljetter bokas 
senast den 13 mars 2017. Spelas på Verkstan. 
 

ANIARA – 560 kr 
Onsdag 7 juni 2017 kl 19.00. Biljetter bokas senast 
den 7 april 2017. 

 
 
 

 NU BLIR OPERAN HELT KONTANTFRI 

OBS! Fr o m 1/11 blir Malmö Opera helt kontantfri och 
man kan endast betala med kort! 
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