INFORMATION FRÅN FOLKOPERANS VÄNNER

Träffa årets nya stipendiater den 15 november!
Folkoperans Vänner delar varje år ut ett antal arbetsstipendier till Folkoperans medarbetare.
Många stipendier har avsett stöd till musikalisk utveckling, men alla delar av operakonsten
uppmuntras. Det är alltså inte bara musiker och sångare som kan söka utan också andra
yrkesgrupper inom teatern.
Stipendierna är till för utveckling och förkovran. Antalet beviljade stipendier har varierat
genom åren men ofta 2 – 4 stipendier per år. I år delar vi ut tre stipendier.
Vilka som får stipendium får du veta den 15 november.
Då får du lyssna på och träffa våra arbetsstipendiater, som kommer från olika delar
inom Folkoperan. Elisabeth Leyser som var vår stipendiat 2020 kommer också att framträda, hon fick stipendium samtidigt med Joa Helgeson som vi kunde höra vid vår senaste
Vänträff 27 september. Det kommer bli en musikalisk afton med minst en aria!
Mer på programmet under kvällen
Förutom information från Folkoperans ledning om vad som händer framåt i tiden så
kommer vi också att få en presentation av Mina Lundstedt, teknisk chef på Folkoperan.
Hon kommer att berätta om den fantastiska ombyggnationen av den fina salongen
och hela det nya tekniktaket.
Vi börjar som vanligt kl 18.00. Vi avslutar med ett ”avståndsmingel” och
ett glas vin eller motsvarande samt pizzabitar för 100 kr/person som
betalas på plats (kontant/swish).
Eftersom vi gärna vill bli fler i vår vänförening så är våra träffar ett fint
tillfälle att ta med en vän som nu får uppleva Folkoperan och kanske
gå med i vänföreningen! Styrelsen jobbar för fullt med att värva
medlemmar, bland annat genom att informera om vänföreningen
under pauserna på föreställningarna.
Vi vill ha din anmälan senast den 11 november. Skriv ditt och din eventuella väns
namn och anmäl till vannerna@folkoperan. Notera gärna om närvaro på minglet.

Vid senaste Vänträffen kunde ordförande Malou Örner äntligen få dela ut 2020 års diplom. Hedersdiplom till Johan Schinkler
och arbetsstipendium till Joa Helgeson. Foto: Linda Rehn, Margaretha Ekstrand-Almér

Två erbjudanden till Vännerna
Under kvällen kommer Elisabet Lax att delge oss information om tidskriften Opera.
Tidskriften OPERA vänder sig till operaintresserade – till inbitna operakonsumenter
och till dem med ett nyväckt operaintresse. OPERA är Nordens enda specialtidning om
opera och musikal och innehåller intervjuer, porträtt, essäer samt recensioner av skivor,
böcker och inte minst operaföreställningar i Sverige, Norden och övriga världen.
Du som medlem i Folkoperans Vänner kommer att få ett specialerbjudande på prenumeration.
Vi har också fått ett erbjudande från Jonas Nerbe på SthlmsMusikTeater.
I år är det 100 års jubileum för Demokratin. Det här är en föreställning som handlar om
hur Sverige blev en demokrati. Föreställningen heter Frihetens namn och är en föreställning med humor, historia och hisnande vacker musik om hjältarna/-hjältinnorna bakom
Sveriges förvandling.
Urpremiär 11 november på Stadsteatern/Kilen Spelas 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 november. musik Andrea Tarrodi, text Andreas Boonstra, idé Jonas Nerbe, regi Mirja Burlin,
kostym/scenografi Caroline Romare, mask Alexandra Södergren.
Medlemmar i Folkoperans Vänner får 20% rabatt och betalar 200 kr (ord 250 kr)
Här följer instruktioner hur man bokar:
Gå in på https://kulturhusetstadsteatern.se/
Klicka på KALENDER OCH BILJETTER i högra hörnet
Klicka på KAMPANJER
Ange KAMPANJKOD DEMOKR klicka på
FORTSÄTT och följ instruktionerna.
OBS! Du måste välja leveranssätt av biljetterna för att bokningen ska gå igenom.
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