
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 fyra stipendier. Vilka som får stipendium får du veta den 14 november.

Det vi vet säkert är att det blir en superkväll!
Det blir också information från Folkoperans ledning om vad som händer framåt i tiden.

Vi börjar som vanligt kl 18.00. Vi kommer att ha ett avslutande mingel med vin eller 
motsvarande och pizza för 125 kr per person som betalas på plats (kontant eller 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!

Vi vill ha din anmälan senast den 10 november. Skriv ditt och din eventuella väns namn  
och anmäl till: vannerna@folkoperan.se alternativt till malou.orner@gmail.com 
Notera gärna om närvaro på minglet!

 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

 

2022 års arbetsstipendium för utbildning  

och förkovran inom operakonsten

Stockholm den 14 november 2022

malou örner, styrelsens ordförande

Föreningen  
Folkoperans Vänner

har tilldelat

xxxxxxxxx xxxxxxxxx

 

2022 års arbetsstipendium för utbildning  

och förkovran inom operakonsten

Stockholm den 14 november 2022

malou örner, styrelsens ordförande

Föreningen  Folkoperans Vännerhar tilldelat
xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Folkoperans vänner
Välkommen på stipendieutdelning den 14 november!

 

Årets arbetsstipendiater är utsedda. Den 14 november kl 18.00  
får vi höra hur de vill använda sitt stipendium och ta del av deras färdigheter. 
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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 fyra stipendier. Vilka som får stipendium får du veta den 14 november.

Det vi vet säkert är att det blir en superkväll!
Det blir också information från Folkoperans ledning om vad som händer framåt i tiden.

Vi börjar som vanligt kl 18.00. Vi kommer att ha ett avslutande mingel med vin eller 
motsvarande och pizza för 125 kr per person som betalas på plats (kontant eller 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!

Vi vill ha din anmälan senast den 10 november. Skriv ditt och din eventuella väns namn  
och anmäl till: vannerna@folkoperan.se alternativt till malou.orner@gmail.com 
Notera gärna om närvaro på minglet!

 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
Välkommen på stipendieutdelning den 14 november! 

Årets arbetsstipendiater är utsedda. Den 14 november kl 18.00  
får vi höra hur de vill använda sitt stipendium och ta del av deras färdigheter. 

FÖRRA ÅRETS STIPENDIATER: PHILIP BJÖRKQVIST, ANTON SVANBERG, SANNA COLLIN, JOA HELGESSON (ÅRETS SOLISTSTIPENDIAT) MED ACKOMPANJETÖREN DMITRY TYAPKIN.  
FOTO: MALOU ÖRNER
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