
Vi har blivit fler vänner vilket är superkul. Det har kommit nya medlemmar efter 
sommaren. Varmt välkommen till Folkoperans Vänner! 

Medlemsträffen 26 september
Vid vår senaste medlemsträff fick vi en intressant presentation av Folkoperans tekniska 
chef, Mina Lundstedt. Hon delgav oss de tankar och idéer som fanns inför ombyggnaden 
av den nya salongen, den nya tekniken och hur det hela växte fram. Vi fick också en 
vandring bakom scenen för att se alla spännande ytor med massor av material, loger, 
instrument mm. Theresia Frisk visade hur hon arbetar med mask och peruk inför  
uppsättningarna samt delgav oss perspektiv på allt arbete bakom. Monica Fredriksson,  
Folkoperans VD, berättade också om kommande program och det lovar gott!

Du kan se mer från vår träff på vår Facebooksida, sök på Folkoperans Vänner!  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100077464804487 

  
Nästa medlemsträff 
Den 14 november har vi vår nästa medlemsträff. Då kommer våra arbetsstipendiater att 
presenteras och tilldelas sina stipendier.  Alla som söker våra arbetsstipendier är de som 
det senaste året varit medarbetare inom Folkoperan. Stipendierna är till för utveckling 
och förkovran. Många stipendier har avsett stöd till musikalisk utveckling, men vi 
understryker att alla delar av operakonsten uppmuntras, dvs att alla artister, musiker, 
teknisk personal m fl har möjlighet att söka.

Boka in den 14 november kl 18.00 i din kalender och anmäl till:  
vannerna@folkoperans.se eller malou.orner@gmail.com

Folkoperans vänner
Hej alla trevliga medlemmar i Folkoperans Vänner!
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Rabatter och erbjudanden 
Vi håller kontakt med fler som vill sponsra vänföreningen med rabatter mm, återkommer 
när det är klart. ”Vildrosor & tistlar” (Vollmar Yxkullsgatan 2) ger oss  fortfarande 10% 
rabatt på blommor och Folkoperan ger 50% rabatt på två egna föreställningar närmast 
efter premiär,  i mån av plats – även samma dag.

Musikaliska erbjuder tangoälskande och dansanta vänner en tangorabatt på hela 50% på 
ordinarie pris till orkesterkonserten ”Tangomästare möter Norden” nu på lördag 22 okt 
kl 15,  ange koden TANGOEXTRA när ni bokar på www.blasarsymfonikerna.se 

OBS! Efter konserten blir det dansuppvisning i Clarasalen med Tango Barrio (som 
ingår i biljettpriset) och därefter Ståplats Nybroviken som denna gång blir en tangoklubb 
med DJ i samarbete med Tango08 där baren är öppen för förtäring!

Vi har även fått ett erbjudande från SthlmsMusikTeater och deras största succéföreställning 
”Freuds Cigarr” nu i november på teater Svea (Gamla teater Pero Sveavägen 114).   
Musik och text av Jan Erik Sääf. ”Freuds Cigarr” har gästspelat på Göteborgsoperan och i 
utlandet och nu i Stockholm mellan 11 – 26 november. 

Rabatterbjudande till oss är på drygt 20% 220 kr (ord 285). 
Gå in via länken nedan och skriv in ”Freuds vänner” så blir priset 220 kr. 
Biljettlänk : https://kulturbiljetter.se/evenemang/5843/freuds-cigarr

Här finner ni  information om föreställningen:  
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=dLjbf8NBSss

Vi vill växa ännu mer
Vill du vara med och värva medlemmar? Vi gör det i pauserna vid föreställningarna och 
informerar om oss via vår värvningsfolder. Hör av dig till Malou i sådana fall.

Påminnelse igen om 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! 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 genom Malou,  
ordförande Folkoperans Vänner  
070 410 21 13,  
malou.orner@gmail.com

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


