
En fullspäckad höst!
Hej alla vänner till Folkoperan! Sommaren lider mot sitt slut och vi närmar oss en höst där vi 
nu äntligen ser möjligheter att kunna ses på riktigt, med bland annat vänträffar, premiärer 
och öppet rep på Folkoperan.

Don Carlos
Den 22 och 23 september blir det premiär med två sångarlag på Verdis ”Don Carlos” den 
planeras att spelas ända fram till 21 november. Detta är Tobias Theorells och Henrik Schaefers 
första produktion i huset som konstnärlig respektive musikalisk chef.

För Folkoperan gäller FHMs restriktioner om max 300 personer i publiken, vilket 
innebär att det går att sälja ungefär 200 biljetter per föreställning med behörigt avstånd 
mellan sällskap. 

Öppen repetition den 4 september!
Vi erbjuds en fantastisk möjlighet att gå på en öppen repetition av Don Carlos den  
4 september mellan kl 14.00 – 15.00. Biljetter måste bokas i förväg och anmäles till  
biljett@folkoperan.se därefter skickas biljetterna ut per mail. Gör det snarast eftersom 
biljettsläpp till allmänheten sker den 25 augusti, dvs på onsdag i nästa vecka. 

Möt stipendiat och hedersmedlem den 27 september
Äntligen kan vi ses på en vänträff. Vi får möjlighet att träffa och lyssna på Joa Helgesson, 
arbetsstipendiat hösten 2020 och Johan Schinkler, ny hedersmedlem med många roller 
under åren på Folkoperan. Båda sjunger i Don Carlos i samma sångarlag. Vi får också en 
genomgång av Mina Lundstedt om den nya fina salongen och den nya tekniken som ger helt 
nya möjligheter. Folkoperans ledning kommer givetsvis också vara på plats med ytterligare 
information och tankar. Vi kommer denna gång inte ha ett avslutande mingel med tanke 
på att vi fortsatt försöker vara restriktiva när det gäller sammankomster. Däremot inleds 
kvällen med välkomstbubbel och snacks för 100 kr/person som betalas på plats (kontant 
eller swisch). Eftersom vi gärna vill bli fler i vår vänförening så är detta ett fint tillfälle att ta 
med en vän som nu får uppleva Folkoperan och kanske gå med i vänföreningen! 

Vi vill ha din anmälan senast den 22 september. Skriv ditt och din eventuella väns namn 
och anmäl till vannerna@folkoperan.se
 
Mer om hösten och våren på Folkoperan
Under hösten lanseras Folkoperan Fredag. Det är en serie kortkonserter där opera möter 
andra musikstilar som filmmusik, jazz, visa och pop under lättsamma former. Baren är 
öppen så tanken är att slinka in t ex efter jobbet. Första tillfället planeras till den 22 oktober 
kl 17.30 och nästa den 19 november. Håll utkik på Folkoperans hemsida för mer information. 
I december blir det ett gästspel med Kamraterna och Rebaroque som presenterar Wolfgang 
Amadeus Mozarts ”Idomeneo” och Sverigepremiär av ”Idomeneus” av Roland Schimmelpfennig 
och med musik av Jonas Dominque. Spelas 11 – 28 december.

Till våren planeras två premiärer: Mozarts ”Cosi fan tutte” i regi av Ulrike Schwab och det 
nyskrivna oratoriet ”Ålevangeliet” med musik av Emmy Svensson och libretto av Stina Oscarsson.

Det blir alltså fullt upp i höst med många spännande aktiviteter. Ytterligare vänträff ska vi 
försöka ordna i november, mer info om den kommer senare. 

INFORMATION FRÅN FOLKOPERANS VÄNNER



Medlemsavgiften
Vänföreningens roll är att stödja Folkoperan och att erbjuda våra medlemmar en inblick i 
Folkoperans arbete. Det kan vi göra om alla betalar sin medlemsavgift. Jag/vi vill därför 
enträget be dig som inte betalat medlemsavgiften på 250 kr att kolla om den verkligen är 
betald, om inte så ber vi dig snällt betala. Av de 250 kronorna går 50 kronor till stipendie-
fonden för soliststipendium. Känner du att du vill bidra med en extra gåva till fonden så 
blir vi och stipendiater glada och tacksamma. 

Kom ihåg att skriva ditt namn då du betalar antigen via  
bankgiro 346 -5671 eller Swish 123 1314 178. 

Vill du ge bidrag till stipendiefonden så ange också det!

Hoppas vi ses den 4 september på Öppen repetition och/eller den 27 september!

Med vänlig hälsning
Styrelsen i Folkoperans Vänner
genom Malou Örner, ordförande i Folkoperans Vänner

Folkoperans Vänner c/o Folkoperan, Hornsgatan 72     118 21 Stockholm      BG 346 – 5671      vannerna@folkoperan.se

Efter alla Zoom-möten kan då äntligen styrelsen ses i det verkliga livet på Folkoperans kontor! 

Frida Edoff fångade ögonblicket med delar av styrelsen i arbete; Inge Telander, Margaretha 
Ekstrand-Almér, Bengt Carleson, Aime Laur, Linda Rehn och Malou Örner. Anna Forkman och 
Christian Green Fonseca saknas dock på bild.


