
Först ett axplock från recensionerna av Norma. 
”Här föds en superstjärna”
”Efteråt kommer man att säga: jag var där˝
Expressen

”Enastående systerligt samspel i hudnära drama”
Svenska Dagbladet

”Norma på Folkoperan – blir helt absorberad”
Kulturbloggen.com

– En operasmocka utan like på Folkoperan i går kväll – skynda att skaffa biljetter 
för detta är enastående: ”Norma” på Folkoperan är ett tidlöst drama.
Björn Wiman, Dagens Nyheter

Jag hade förmånen att se premiären och kan inte annat än hålla med, en fantastisk 
föreställning som måste ses. Båda sångarlagen har fått fina recensioner men kanske 
speciellt Julia Sporsén, 2016 fick hon vårt soliststipendium.  
Läs mer om Norma på Folkoperans hemsida, folkoperan.se  och boka biljetter!

Påminnelse om medlemsträff 26 september
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. 

Vi startar kl 18.00 den 26 september i foajén och inleder träffen med lite vin, juice, 
vatten och tilltugg för 100 kr. Anmäl om du kommer senast den 23 september till: 
malou.orner@gmail.com

Medlemsträff med stipendieutdelning
Höstens utdelning av arbetsstipendierna kommer att ske den 14 november, notera det i 
din kalender, närmare information om det kommer. 

Medlemsavgiften!
Än en gång vill jag påminna er som inte betalat årsavgiften att göra det. Vi vill gärna 
kunna dela ut fler arbetsstipendier och då behöver vi medlemsintäkter!  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.

Hälsningar från styrelsen i Folkoperans Vänner genom Malou,  
ordförande Folkoperans Vänner 070 410 21 13, malou.orner@gmail.com
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