
Sommaren börjar lida mot sitt slut och det har varit en ovanligt varm högsommar.  
Det har blivit många dopp i havet för mig för att kunna hitta svalka. Jag hoppas ni också 
haft det bra och kunnat njuta av sommaren. 

Nu längtar man efter sång och musik igen även om det kanske bjudits på en hel del 
under sommaren. Folkoperans höst, med premiärer av Norma den 14 och 15 september  
bådar gott, liksom nya föreställningar i december av Ålevangeliet. Våren ser också super-
spännande ut med föreställningar av Benjamin Britten och Bela Bartok. Den senare i möte 
med nyskriven musik av Malin Bång.

Vi fick precis ett ”snabbspår” med erbjudande från Folkoperan!
Som medlem i Folkoperans Vänner erbjuds du möjlighet att boka biljetter för hela 
hösten och våren 2023 innan biljetter släpps för allmänheten. Det är redan från och med 
idag den 29 augusti som du har chans att boka. Den 31 augusti släpps biljettbokning 
för allmänheten. Så nu gäller det att passa på att köpa biljetter, det bästa sättet att stödja 
Folkoperan! Klicka på länken som bifogats i mailet.

Det här händer på Folkoperan
Hösten 2022
Norma spelas fram till 20 november med start 14 september. Erik Stubø gör Sverigedebut 
som operaregissör på Folkoperan. Med en djuplodad personregi tar han sig an Bellinis 
Norma – ett triangeldrama med starka kvinnor i centrum, som rymmer mycket mer än 
arian Casta Diva. Två sångarlag alternerar. 

Den kritikerrosade Ålevangeliet återkommer i december med 6 föreställningar. 
I oktober återkommer succéformatet Folkoperan fredag där operan utmanas och krockar 
med andra musik- och konstgenres i after work-format. 
 
Våren 2023
Till våren är det premiär på två psykologiskt laddade verk; först ut är thrillern  
The turn of the screw av Benjamin Britten och därefter Riddar Blåskägg & Judith; Bela 
Bartoks fantastiska opera integrerad med Malin Bångs nyskrivna verk Judith som 
utvecklar resan i vårt mänskliga undermedvetna. 

Mer under hösten
Missade du Cosi fan tutte, i samarbete med Uppsala Stadsteater, så har du chans att se den 
nu i Uppsala under augusti och september (27 augusti – 24 september).
Zita, Folkets bio har vi haft samarbete med tidigare. De sänder nu opera från Metropolitan 
Opera i New York. De har nyligen släppt biljetter. Via länken nedan kan du läsa mer. 
https://zita.se/metropolitan-pa-zita

Folkoperans vänner

Hej alla medlemmar i Folkoperans Vänner!



Medlemsträff
Boka in den 26 september, då blir det medlemsträff. Vi får då träffa Mina Lundstedt som 
är teknisk chef på Folkoperan. Hon kommer att berätta om Folkoperans tekniska 
omdaning och delge oss tankarna bakom den ny fina salongen, valet av material, 
färger mm. Vi kommer också göra en rundvandring och beskåda allt det nya. Det 
kommer bli ett annorlunda och spännande tillfälle att förstå arbetet bakom. 

Höstens utdelning av arbetsstipendierna kommer att ske i mitten av november, 
närmare information om detta kommer. 

Vi startar kl 18.00 den 26 sep i foajén och inleder träffen med lite vin, juice,  
vatten och tilltugg för 100 kr. 
Anmäl om du kommer senast den 21 september till: malou.orner@gmail.com

Artistfoajén
Folkoperans vänner har den fantastiska möjligheten att servera kaffe och smörgås till 
artister, sångare och musiker, under pauserna i föreställningarna. Detta är mycket 
uppskattat av artisterna. Vill du vara med och hjälpa till i artistfoajéns servering och 
få möjlighet att träffa artisterna bakom scenen (och få en fribiljett som ersättning  
från Folkoperan) så anmäl dig till Aime Laur: lauraime@gmail.com 

Påminnelse
Till sist en vädjan och påminnelse till er som ännu inte betalat medlemsavgiften att 
göra det. Medlemsavgiften går i första hand till arbets- och soliststipendier och ju 
fler som betalar desto mer till stipendiaterna. Ett 40-tal medlemsavgifter saknas så 
kolla gärna att du betalat, om inte så sätt in 250 kr (75 kr för dig under 26 år) på 
bankgiro 346-5671 alt Swish 1231 314 178. Glöm inte skriva namn och adress.

Hoppas vi ses den 26 september!
  

Sensommarhälsningar
genom Malou, ordförande Folkoperans Vänner  
070 410 21 13, malou.orner@gmail.com
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