Folkoperans vänner
Årsmötesrapport och flera fina erbjudanden
Tack till er som kom på vårt årsmöte. Styrelsen fick förnyat förtroende och två nya ledamöter
valdes in, Sofie Marin och Carl Elfgren, samtidigt avtackades Bengt Carleson för sina insatser i
styrelsen under året. Årsmötesprotokollet kommer inom kort att finnas på vår hemsida.
Vi kan meddela att 15 nya medlemmar tillkommit under årets första månader, de önskas
varmt välkomna! Efter årsmötet fick vi glädjen att höra vår soliststipendiat Joa Helgesson
sjunga med ackompanjemang av Dmitry Tyapkin. (Vi kunde konstatera att det var ett mycket
bra val.) Kvällen avslutades med mingel i foajén.
Innan årsmötet startade fick vi fyllig information om vårens och höstens satsningar från
Folkoperans vd Monica Fredriksson och Tobias Theorell, konstnärlig ledare. Mycket att se fram
emot att se och höra. Närmast är det Ålevangeliet med premiär 27 april.
Gästspel med rabatt
Vi har fått ett fint erbjudande från Folkoperan om ett återkommande gästspel
”Goldberg Variations – ternary patterns for insomnia! Föreställningen har setts av mer än 15.000
människor världen över. Andersson Dance (SE) och stråkorkestern Scottish Ensemble (UK) är
tillbaka i Stockholm där föreställningen hade premiär 2015. Med humor, lätthet, värme och
ett fantastiskt ensemblespel tar sig 11 musiker och 5 dansare an Bachs ikoniska verk på
Folkoperans scen. Vi får 50% på biljettpriset med koden Goldvän och föreställningarna är
den 2 och 3 juni. Mer info: https://folkoperan.se/uppsattningar/goldberg-variations/
Vi vill gärna ge ett stöd till Ukraina genom Live på bio
I samarbete med Folkets Hus och Parker visar Zita en stödvisning för Ukraina med
livesändning av Svansjön från Kiev! Nyligen ställdes vårens livesändningar på bio in från
Bolsjojbaletten i Moskva, bland annat Svansjön. Nu visas istället verket med Kievs balettkompani från Nationaloperan i Ukraina. Alla intäkter doneras från visningen till UNHCR.
Föreställningen visas på Zita kl 19.00 den 19 april.
Läs mer här och boka biljetter: https://zita.se/svansjon
Vandra i Jenny Linds fotsspår
Vi har också fått ett erbjudande från Linnéa Sallay som är Auktoriserad Stockholmsguide
och operasångerska. Hon leder en vandring i Jenny Linds fotspår i samarbete med Jenny Lind
Sällskapet som hade premiär hösten 2021. Vandringstillfällen är: Söndag 24 april kl 13.00,
Onsdag 27 april kl 13.00, Fredag 29 april kl 13.00. Start är Järntorget i Gamla stan
och vandringen tar ca 2 tim. Vi söker hennes rötter i centrala Stockholm. Vilka var hennes
föräldrar? Var bodde de? Vi följer den svenska näktergalens väg till superstjärna samtidigt
som vi utforskar hennes samtid. Vilket samhälle hade hon att förhålla sig till? Vandringen
kostar 250 kr och anmäl direkt till Linnea Sallay tel: 073-500 62 82 info@linneasallay.se.
Linnea har också samarbete med Reseskaparna. Här finns spännande resor:
https://reseskaparna.se/resor/lacko-slottsopera-med-linnea/
https://reseskaparna.se/resor/savonlinna-operafestival-med-erik/
Hoppas vi ses på någon av föreställningarna!

Sist men inte minst!
Vi har en Facebooksida. Nu kan du följa oss på Facebook och kommentera och dela.
En fantastisk möjlighet att sprida information om vår vänförening.
Logga in på Facebook och sök: Folkoperans vänner - välj undertiteln operahus enligt
bifogad logotyp
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