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ST YRELSEMEDLEMMARNA INGE TEL ANDER OCH MARGARETHA EKSTRAND- ALMÉR SPANAR IN SINA STOL AR VID INVIGNINGEN AV DEN NYA SALONGEN. FOTO: MALOU ÖRNER

SALONGEN VÄNTAR PÅ ATT FYLLAS MED SÅNG, MUSIK OCH GLÄDJE!
Efter vårens succé med Coraline så var då äntligen salongen renoverad och klar för att ta emot sin publik.
Tristan & Isolde inledde höstsäsongen med tio bejublade föreställningar, men tyvärr förvärrades Coronaepidemin och de resterande elva föreställningarna fick ställas in.

2020 års arbetsstipendier samt en ny
Hedersmedlem har utsetts.
Inställda konserter, teatrar, opereror och så också
Folkoperans Vänträff! Men vi kan i alla fall avslöja
vilka som fått stipendierna och dessutom en ny
Hedersmedlem i Vänföreningen.Vi hoppas att vid ett
senare tillfälle under året få träffa och uppleva dem
från scenen i det verkliga livet.

FOLKOPERAN –planeringen 2021
I dagsläget finns inga datum satta, men så snart
fler än åtta personer tillåts i salongen släpps de.
Under senvåren blir det premiär på ”The Turn
of the Screw” – Folkoperans första Benjamin
Britten- produktion någonsin.
I höst kommer nya musikaliska ledaren
Henrik Schaefer tillsammans med Tobias Theorell
att sätta upp Verdis ”Don Carlos”.
I foajén kommer dessutom scensatta konserter
och andra musikaliska program att äga rum.

Välkommen in i 2021 med Folkoperans Vänner
Årsmöte och Medlemsmöten
Vi hann precis med vårt årsmöte den 4 mars innan
coronaviruset gjorde att Folkoperan fick stänga. Vid
årsmötet delades Folkoperans Vänners soliststipendium
ut. Denna gång gick det välförtjänt till Richard Hamrin
för sina fina insatser som Jenny i Tolvskillingsoperan.
Han tog sig tid att komma upp från sin medverkan som
Pluto i Orfeus i Underjorden på Malmö Opera för att
närvara och ge oss prov på sin sångbegåvning.
Då Corona-läget fortfarande var osäkert bjöd vi in
till en digital vänträff den 10 juni. Då vi fick följa arbetet
med renoveringen av salongen och tekniktaket under
guidning av tekniske chefen Mina Lundstedt med Frida
Edoff bakom kameran. Vi fick också höra musikaliska
ledaren Marit Strindlund berätta om uppsättningen av
Tristan och Isolde.
Coronapandemin gjorde att inga vanliga möten
kunde genomföras under hösten utan det blev ytterligare
en digital vänträff den 30 september. Den nya fina
salongen visades och nytillträdde konstnärlige ledaren
Tobias Theorell berättade om sina visioner och kommande
satsningar på teatern.
Vänträffen den 23 november med information från
Folkoperan och presentation samt utdelning av arbetsstipendierna, fick tyvärr också ställas in. 2020 års
arbetsstipendier gick till Joa Helgesson och Elisabet Leyser,
båda medverkade i Tristan och Isolde. De ska använda
sina stipendier till att förkovra sig och ta ytterligare
sånglektioner. Vi har även utsett ytterligare en ny
Hedersmedlem i Vänföreningen. Den mycket begåvade
Johan Schinkler gör nu sällskap med Olle Persson och
Folkoperans grundare Claes Fellbom och Kerstin Nerbe som
Vänföreningens hedrade medlemmar! Vi hoppas kunna
se stipendiaterna tillsammans med Johan på scenen i år
för att mottaga sina diplom och publikens hyllningar.

Så har då det mycket märkliga året 2020 gått mot sitt
slut. Ett annorlunda år som jag inte tror någon hade
kunnat föreställa sig hur det till slut blev. Jag tror
vi alla känner någon som drabbats av pandeminedstängningens konsekvenser eller som själv drabbats.
Vi får verkligen sätta vår tilltro till vaccinet som nu
äntligen har kommit och som förhoppningsvis kan ge
lindring under det här året.
Kulturlivet har fått stryka rejält på foten under 2020
och några lättnader den närmaste tiden ser inte ut att
komma. Vi får helt enkelt hålla ut precis som alla andra.
Medlemsutveckling
Under året har vi fått tillskott på medlemmar, inte
många men ändock 16 st trots pandemin och inställda
föreställningar. Samtidigt har tyvärr 18 medlemmar
lämnat föreningen. Fortfarande har vi dock några som
inte erlagt årsavgift för 2020! Idag är vi 235 medlemmar
som erlagt medlemsavgiften. I detta utskick medföljer
2021 års faktura tillsammans med årets medlemskort,
som berättigar till en del förmåner (se sista sidan).
Vi hoppas verkligen att ni alla vill vara kvar i föreningen
och därigenom stötta Folkoperan!
Tillbakablick 2020
Det blev endast två föreställningar som vi fick se under
2020. Coraline och den fantastiska Tristan och Isolde.
Coraline hade premiär den 15 februari och spelade till
början av mars med 14 föreställningar. Den spelade för
utsålda hus för såväl familjepublik som ett antal utsålda
skolföreställningar från hela Stockholmsområdet.
Föreställningen fick många fina recensioner och reklamkampanjen ”Broccoli vs Opera” fick stor spridning även
internationellt och den uppmärksammades bland annat
i Australiens motsvarighet till Nyhetsmorgon!
Tristan och Isolde hade premiär 14 och 15 oktober
med två sångarlag, men kunde dessvärre bara spela 10 av
de 21 planerade föreställningar, med slut 31 oktober.
Under hösten fanns däremot möjlighet att köpa biljetter
till en digital föreställning. Den sågs av 800! Under
våren planerar Folkoperan ytterligare en visning, datum
ännu ej fastställt. Även Tristan och Isolde fick ett mycket
fint mottagande av både publik och recensenterna:

2021
I julhälsningen som gick ut i december berättade den
konstnärlige ledaren Tobias Theorell om Folkoperans
satsningar inför 2021. Vi kan inte annat än hoppas på att
pandemin ebbar ut och att vaccinet kommer påskynda
ett normalt liv igen.
Notera Vännernas årsmöte 8 mars
Årsmötet 2021 kommer antagligen att ske digitalt, hur
det blir återkommer vi till i samband med inbjudan.
Men så fort det går kommer vi att bjuda in till möten i
salongens nya bekväma stolar! Jag tror vi alla längtar
efter att få njuta av sång, musik och andra upplevelser på
riktigt, inte bara via olika play-tjänster. Fast det är tur att
de finns – njöt nyligen av trettondagskonserten från
Berwaldhallen.

”…hypnotiskt fascinerande föreställning.” /Expressen
”...en imponerande fullskalig Wagneropera!” /SvD
”… spektakulär, tankeväckande och ibland irriterande.”
/SVT Kulturnyheterna

Planeringen har varit oerhört svår för Folkoperan då
olika bud kommit från myndigheter och regering.
Biljettkassan sattes på hårda prov under hösten med att
omboka för ett eventuellt öppnande för större publik,
för att därefter återbetala biljetter.

malou örner
Ordförande i Folkoperans Vänner
070 -410 21 13 malou.orner@gmail.com
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Soliststipendiaten 2020 Richard Hamrin med pianoackompanjetören Samuel Skönberg. Tobias Theorell, Folkoperans nya konstnärlige chef.
Föreställningsbilder av Lars Wilks ur Tristan & Isolde: 2020 års arbetsstipendiater Joa Helgesson, Elisabeth Leyser samt Hedersmedlemmen
Johan Schinkler.
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MEDLEMSINFO & FÖRMÅNER

Vi är tacksamma för att vi fortfarande kan erhålla rabatter.

Några av våra trogna sponsorer har dock valt att göra ett uppehåll nu under Pandemiepedemin, eftersom de
själva har svårt att klara ekonomin. Vi tackar restaurangerna Häktet för sitt generösa erbjudande om 10% på
hela notan (ett erbjudande som vi haft i 7 år) och Folkbaren som erbjudit huvudrätt inkl vin till specialpris.
Folkoperan erbjuder som vanligt 50% rabatt på en av de två föreställningarna närmast efter premiär och
(i mån av plats) även samma dag som deras egen produktion ges. När du bokar biljetter på Folkoperan anger
du koden vän2021! Vi söker hela tiden efter nya eventuella sponsorer och ifall någon av er har en idé eller
förslag på några – så vill vi gärna att ni delger oss dem!

Se till att Vännerna blir fler – vinn ovansklig ära och snygga nyttigheter
Tänk vilken lycka du kan sprida genom att göra omgivningen delaktig av Folkoperans Vänner!
Var med i värvartävlingen, som pågår ständigt och stäms av vid vår- och höstmöte med sceniskt
beröm och priser ur Folkoperans sortiment enligt följande:

1 medlem = en te- eller kaffemugg
2 medlemmar = ett paraply
3 medlemmar = en mugg jämte tygkasse
4 medlemmar = paraply, mugg och kasse
Väck familj och bekanta till en rikare tillvaro
som medlemmar i den modiga lilla operans
vänförening. Meddela enkelt dina värvningsframgångar till föreningens ordförande:
malou.orner@gmail.com. Medlemsskap tecknas enklast via Folkoperan.se under fliken
Ombud & Partners – Folkoperans vänner – Medlemsskap.

Biograf Zita OPERASPECIAL

Biljett plus ett glas vin och operamacka 230 kr
(Ord. pris 365 kr) Mot uppvisande av medlemskort
Biljetter endast i biografens kassa. Pausmingel sker
naturligtvis på ett Corona-säkert sätt.
Vårens föreställningar från Opera national de Paris:
21/1 19:30 Orfeo et Euridice.
18/2 19:00 Aida Live!
25/3 19:00 Faust Live!
15/4 19:00 Le Parc Live!
27/4 19:00 Ringaren i Notre Dame Live!
3/6 19:00 Spader Dam Live!

Vildrosor & tistlar 10% RABATT

Blomsterinköp mot uppvisande av medlemskort.
Wollmar Yxkullsgatan 2, tel 08 668 40 43.

Folkoperan

BJUDER PÅ KAKA VID KÖP AV KAFFE/TE
Mot uppvisande av medlemskort vid föreställning.

Folkoperans produkter ERBJUDANDE
Tygkasse 80 kr (Ord. pris 100 kr)
Hopfällbart paraply 140 kr (Ord. pris 170 kr)
Röda eller svarta muggar 80 kr (Ord. pris 100 kr)

Hjälp till som Foajévärd
– ett mycket uppskattat arrangemang
som Vännerna bidrar med!

Vill du vara med och bistå artisterna och scenpersonalen med smörgåsar och kaffekokning
till självkostnadspris? Ett unikt tillfälle till att
få insyn i arbetet bakom scenen. Om du ställer
upp får du en biljett utan kostnad till Folkoperans
föreställningar som tack för hjälpen.
Kontakta Aime Laur, för mer info: lauraime@gmail.com
eller ring 073 941 16 57.

PRESENTKORT
Välkommen som medlem i Folkoperans Vänner.
Gäller under innevarande kalenderår

FOLKOPERANS VÄNNER

Istället för blommor och vin

Varför inte ge bort ett medlemsskap i Folkoperans
Vänner ? (Och var med i vår Värvningstävling.)
Lätt att ladda ned och skriva ut, läs på hemsidan
hur du gör. Under fliken ”Ombud & Partners” hittar
du Vännernas sida.
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