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Medlemsbrev september2017 
 

Så startar då en ny spännande säsong på Malmö Opera. Vi har ju blivit vana vid att skämmas bort med fan-
tastiska föreställningar inte minst under nyligen avgångne operachefen Bengt Hall.  Nu tar Michael Bojesen 
vid och vid hans sida den nyutnämnda chefdramaturgen Elisabeth Linton. Vi hälsar dem mycket välkomna. 

Föreningen har idag nästan 400 medlemmar. Det är rekordmånga. Vi hoppas naturligtvis på ännu fler med-
lemmar som tycker vår verksamhet är positiv. Vi kommer fortsätta att anstränga oss för att ni ska tycka att 
föreningen gör vettiga saker.  

Välkomna till en ny härlig säsong! 
Stieg Claesson 

Ordförande Malmö Operas Vänner 
 

Missa inte våra intressanta föredrag! 

Måndag 18 september  kl 18.00 
på Verkstan 

Michael Bojesen, dirigenten, kom-
positören och ledaren för Copen-
hagen Opera Festival är ny chef på 
Malmö Opera. Han presenterar sig 
och berättar om framtiden. 

Måndag 16 oktober kl 18.00 på 
Verkstan 

Lars Walldov föreläser om Lakmé, 
operan som skrevs av Delibes och 
uruppfördes på Opéra-Comique i 
Paris den 14 april 1883. Vi får en 
initierad beskrivning av operan 

inför vårt besök den 24 oktober. 

 

Måndag 13 november kl 18.00 
på Verkstan  

Programmet är ännu ej fastställt. 
Vi återkommer inom kort med 
information på vår hemsida, via 
SMS och mail. 

 

Måndag 4 december kl 18.00 i 
Malmö OperaGrill 

Ronny Danielsson föreläser om 
Pippin och hur han inspirerats av 
Cirque du Soleil. Missa inte detta! 
Vänföreningen ser föreställningen 
den 3 februari. 

 

Nya operakurser med Lennart Stenkvist! 

 

 

I höst erbjuder vi både fortsättningskurs och grundkurs 
i operakunskap. Fortsättningskursen har vi delat upp på 
ett eftermiddagspass och ett kvällspass för att fler ska 
kunna erbjudas plats. Kurserna omfattar 7 tillfällen och 
hålls i Malmö Operas konferensrum (med ingång från 
sceningången, vid sidan om Intiman). 

Grundkurs  
Onsdagkvällar kl 19.00 den 27/9, 4/10, 11/10, 18/10 
(två veckors hopp), 1/11, 8/11 och 15/11. Pris 775 kr. 

Fortsättningskurs 1 
Tisdageftermiddagar kl 15.00 den 26/9, 3/10, 10/10, 
17/10, (två veckors hopp) 31/10,  7/11 och 14/11. Pris 
925 kr. 

Fortsättningskurs 2  
Tisdagkvällar kl 19.00 den 26/9, 3/10, 10/10, 17/10, 
(två veckors hopp) 31/10, 7/11 och 14/11. Pris 925 kr. 

Fortsättningskurserna kommer att fokusera på aktuell 
repertoar på operorna i Malmö, Köpenhamn och Met-
ropolitan men kanske också innehålla en mer teoretisk 
fördjupning vid ett lektionstillfälle. 

Anmälan snarast till operavannerna@gmail.com eller 
per tel 0703-509 513. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ra-Comique
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GULDET 

Guldet är en glimrande musikalisk sagovärld fylld av na-
turväsen och gudar. En föreställning, inspirerad av Wag-
ners opera Rhenguldet, också lämplig för ungdomar. 

Välkommen till en glimrande musikalisk sagovärld fylld av 
naturväsen och gudar. I föreställningen Guldet blandas 
opera, parkour, dans och skådespeleri på högsta nivå i ett 
spektakulärt äventyr. Guldet handlar om hur vi reagerar på 
guld. Vad är det som gör att alla vill ha guldet? Och varför 
blir alla som har det så konstiga? 

Vi följer Modige Måns som hjälper den ledsna sjöjungfrun 
att söka efter det försvunna guldet. Han letar överallt – i 
vattnet, på slottet och till och med i underjorden. På vägen 
möter han hungriga jättar, gudar som har problem med 
pengar och en gammal ledsen drake. 

Guld är värdefullt. Men som regissören Charlotte Engelkes 
säger: ”Det behöver inte vara pengar eller en medalj. Det 
kan också vara att gå och bada tillsammans, att sitta ensam 
och mysa eller att gå i skogen. Vi kan välja själva vad som är 
guld för oss.” 

 

Produktionsteam: 

Scenografi: Charlotte Engelkes & Karl Svensson 
Ljus: Karl Svensson 
Kostym: Anna Ardelius 
Idé, koncept & regi: Charlotte Engelkes 
 
Roller: 

Charlotte Engelkes, Ida Lod, 
Måns Rudfeldt, Jonas Nilsson 
 

 

 

 

 

 

 

 

PIPPIN 
Med vilja att förändra världen 

 

I musikalen Pippin berättar en trupp artister historien om 
den unge prins Pippins jakt på livets mål och mening. 

En trupp artister, ledd av en karismatisk spelledare, anlän-
der för att berätta historien om den unge prins Pippins jakt 
på livets mål och mening. Den förvirrade prinsen söker 
lycksaligheten på slagfältet, i köttets frestelser, i den poli-
tiska maktens intriger. Han till och med mördar sin far kung 
Karl den store – men ber efter ett tag spelledaren kalla 
fadern tillbaka till livet! 

Det är ett drastiskt och humoristiskt verk, denna allegoriska 
kultmusikal av Stephen Schwartz, som också skrivit musiken 
till säsongens turnémusikal Godspell. 

När Pippin totalt har förlorat livslusten kommer änkan 
Cathrine in i hans liv. Efter många turer blir de förälskade i 
varandra. Genom Cathrine upplever Pippin meningen med 
sitt liv. Pippin inser till slut att meningen finns i det mest 
alldagliga… Spelledaren, som guidar Pippin genom hans 
egen historia, försöker ingripa, besatt som han är av att ge 
sin publik en storslagen show. 

Till uppsättningens teatermiljö låter sig regissör Ronny 
Danielsson inspireras av Cirque du Soleil. Dirigent är Joakim 
Hallin som också står för de musikaliska arrangemangen. 
Spelledaren? Lindy Larsson förstås! Och Charlotte Perrelli 
gör Cathrine. 

I rollerna: 

Catherine:  Charlotte Perrelli 
Spelledaren:  Lindy Larsson 
Pippin:  Oscar Pierrou Lindén 
Karl den store:  Michael Jansson 
Fastrada:  Åsa Fång 
 
 

  Gemensamt besök för 
Vänföreningens medlemmar 

lördagen den 25 november kl 15.00. 

Spelas på Verkstan, ingen introduktion. 

 

Gemensamt besök för 
Vänföreningens medlemmar 

lördagen den 3 februari kl 18.00. 

Introduktion kl 17.00 i övre foajén. 
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Vi bjuder in till Årets Lunch på Malmö OperaGrill! 

 

 Även 2018 bjuder vi  in alla våra medlemmar till ”Årets 
Lunch” en lördag i början på året kl 11.30-14.00. 

Vi bjuder på dagens lunchrätt, ett glas vin eller annan dryck 
samt kaffe och chokladpralin. 

Vi kommer att få information om kommande program på 
Malmö Opera. Det blir även fin underhållning. 

Malmö OperaGrill har plats för 85 personer, så först till 
kvarn gäller. MEN – alla ni som inte kom med i fjor, och 
stod på väntelista, har förtur! 

Dag kommer att meddelas i nästa medlemsbrev, som 
kommer i månadsskiftet november/december och inom 
kort  på vår hemsida www.malmooperasvanner.se.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Var publik i Robins TV-inspelning! 
Sveriges roligaste talkshow är tillbaka i höst och du kan vara 
publik. Plats Malmö Latinskola, Drottninggatan 22 i Malmö. 
Pris 100 kr. Köp din biljett på Malmö Opera – 040-20 85 00. 
 
Insläpp kl 19.00. Inspelningsdatum:  
Torsdag 14 september  
Torsdag 21 september  
Torsdag 28 september  
Torsdag 5 oktober  
Torsdag 12 oktober  
 

 

 

 

 

 

Missa inte Lars Walldovs föredrag om Butterfly! 

Lars Walldov ska åka Skåne 
runt för Malmö Operas räk-
ning, och tala om Madame 
Butterfly på 20 orter. Detta 
är naturligtvis med anledning 
av deras turnéversion som 
ska ha premiär i Förslöv den 
9 september, och sedan bl a 
hamna på Verkstan i Malmö i 
oktober. 

Här besöker han Malmö med 
nära omnejd: 

Husiebiblioteket den 18 september kl. 19:00 
Tuppen på Tessins väg den 28 september kl. 18:00 
Lund (Stenkrossen) den 8 november kl. 19:00 
 

Vår informationsdisk på Malmö Opera! 

 

Den 28 augusti hölls ett möte för de av våra medlemmar 
som står i vår informationsdisk på Malmö Opera. Det blev 
en träff med information om hur vi önskar att ”jobbet” i 
disken ska skötas. Thomas Wickell och Christer Jönsson från 
Malmö Opera pratade marknadsföring och operans historia 
på ett mycket uppskattat sätt! 

Ni som är intresserade av att hjälpa till i disken - anmäl er 
via e-post till operavannerna@gmail.com eller till Gunilla   
Johansson på tel 0703-509 513. 

Kammarkonserter i foajén 

De omtyckta kammarkonserterna i foajén är ett välkommet 
avbrott i lördagskommersen som pågår alldeles utanför. 
Information om programmen ges några veckor innan varje 
konsert. Biljetter á 130 kr köps i Malmö Operas biljettkassa 
– 040-20 85 00.  

Konserterna ges i foajén kl 13.00 följande lördagar i höst: 

 14 oktober 

 21 oktober 

 11 november 

 16 december 
  

MUSIKALKURS TILL VÅREN! 
Till våren blir det ny musikalkurs  

med Lars Walldov!  
Vi återkommer med mer information! 

 

mailto:operavannerna@gmail.com
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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 som 
medlem har du också följande fördelar: 

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

 kvalificerade föreläsningar 

 operakurser 

 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. 

 

 

The Feeling of Going – succén är tillbaka!  

Missade ni dansföreställningen ”the feeling of going” finns 
det chans att se den i november. Den 10, 11, 16, 17, 19, 21 
och 22 november ges den åter på Malmö Operas scen. 
Biljetter via Malmö Opera – 040-20 85 00. 

 
 

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 2017/18 

Vänföreningens medlemmar hälsas välkomna till 
gemensamma besök på föreställningar på Stora 
scenen och Verkstan. En timme före föreställning 
på Storan hålls introduktion i operans övre foajé vid 
flygeln, då det serveras ett glas vin eller annan 
dryck med tilltugg. Biljettpriset är med grupprabatt 
 

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

GULDET – 100 kr 
Lördag 25 november kl 15.00. Biljetter bokas senast 
den 24 september. Spelas på Verkstan. 

PIPPIN – 705 kr 
Lördag 3 februari kl 18.00. Biljetter bokas senast 
den 2 december. 

GODSPELL – 585 kr 
Onsdag 21 februari kl 19.00. Biljetter bokas senast 
den 20 december. 

VAR ÄR DU PROSERPIN – 100 kr 
Lördag 10 mars kl 18.00.  Biljetter bokas senast den 
9 januari. Spelas på Verkstan. 

RIGOLETTO – 585 kr 
Tisdag 15 maj kl 19.00. Biljetter bokas senast den 
14 mars. 

PARKEN – 510 kr 
Torsdag 17 maj kl 19.00. Biljetter bokas senast den 
8 mars. 
 

Gå inte på opera ensam! 
Gå med Malmö Operas Vänner! 

mailto:operavannerna@gmail.com
mailto:ulf.hamneby@gmail.com
mailto:bijoa1@hotmail.com
mailto:operavannerna@gmail.com
http://www.malmooperasvanner.se/

