FOLKOPERANS VÄNNERS MEDLEMSBL AD FEBRUARI 2016

Varmt uppskattade medlem i stödföreningen Folkoperans Vänner!
Medlemskapet innebär att du är en del av Folkoperan och ger ett välbehövligt stöd till en unik
verksamhet, en viktig del av det musikdramatiska livet i Sverige.
Vänföreningen bildades i april 1985 för att ideellt främja och ekonomiskt stödja Folkoperans
verksamhet. Föreningens medlemmar spelar en mycket viktig roll i förverkligandet av den vision
som Folkoperan brinner för: Att skapa orädd opera. Som medlem i Folkoperans Vänner kan du
stå för Folkoperans barnsligt nyfikna, konstnärligt mogna och erfarna vilja att flytta operakonstens
gränser. Föreningen vill samla operaälskare, främja operaintresset och ge såväl ekonomiskt som
moraliskt stöd till en nyskapande del av kulturlivet.
Vännernas kanske viktigaste insats är utdelandet av stipendier vår och höst till personer verksamma vid Folkoperan. Nedan ses stipendiaterna från utdelningarna 2014–15.

SOLISTSTIPENDIAT 2015 ELISABETH MEYER, HEDERSLEDAMOT OLLE PERSSON MED 2014 ÅRS ARBETSSTIPENDIATER MARGARETHA WESTERLIND, WILLIAM BAKER, FRIEDA MOSSOP, EMMA MORSTEN
OCH KAROLINA BLIXT.

Folkoperans VD Pia Kronkvist
mot nya mål!

Den 1 juni i år kommer Pia Kronkvist att bli
VD för det nystartade Scenkonstbolaget i
Östergötland AB. I bolaget kommer både
Norrköpings symfoniorkester och Östgötateatern att ingå. Stort tack för denna tid, Pia!

VÄNNERNAS
Å R S M Ö T E 15/3
ARBETSSTIPENDIATERNA 2015 JESPER SÄLL, ÅSA THYLLMAN OCH JEREMY CARPENTER.

Anmälan: vannerna@folkoperan.se eller
på 08 - 668 02 09 senast 11 mars!

HUR SKA INFORMATIONEN TILL
VÄNNERNA SE UT I FRAMTIDEN?
Under hösten 2015 genomfördes en enkel
webbundersökning bland Folkoperans
vänner. Undersökning skickades till de
av vännerna som uppgivit e-postadress.
Syftet med undersökningen var att få en uppfattning om hur informationen från vänföreningen
kan utvecklas och förbättras. Kan den gå via
e-post, bli mer aktuell, ges mer kontinuerligt och
bli betydligt billigare att förmedla när vi slipper
kostnader för tryck och porto?
Vi ställde frågor om information tryckt på
papper och distribuerad via post, om olika digitala kanaler som e-post, webbsidan och Facebook.

Av 300 respondenter svarade 125, vilket får anses
vara ett mycket gott resultat.
Undersökningen visar att medlemmarna är
mycket nöjda med den information som ges idag
men att det finns en stor förståelse för att istället
förmedla den via nätet. Hela 94,4% tar gärna
information enbart via nätet. Då är e-post
det alternativ som gäller. Webbsidan är också
en kanal som fungerar, om än inte lika bra som
e-post. Facebook är en kanal som inte anses
lämplig då många inte har Facebook-konton.
För de som inte har tillgång till e-post kommer
naturligtvis informationen att fortsatta gå brevledes som vanligt.

Missa inte Årsmötet den 15 mars kl 18.00 på Folkoperan
Efter de sedvanliga förhandligarna kommer vårt Soliststipendium att delas ut och
förhoppningsvis blir vi undfägnade med skön sång och musik. Efteråt blir det mingel
med dryck och tilltugg.
Själva Årsmötesförhandlingarna är naturligtvis kostnadsfria – men vi tar tacksamt emot
bidrag till Stipendiefonden (100:-). Mycket välkomna tisdagen den 15 mars på Folkoperan!
Anmälan: vannerna@folkoperan.se eller på 08 - 668 02 09 senast 11 mars!

VÄNNERNAS HÖSTTRÄFF I NOVEMBER
vännerna delar ut stipendier höst och vår.
På hösten är det öppet för alla verksamma vid
Folkoperan att ansöka om arbetsstipendium, avsett
för utveckling och förkovran av den artistiska
gärningen. Styrelsen beslöt att dela ut tre stipendier
à 6 000 kr vid Vänträffen den 30 november till
sångare ur höstens produktion av La Traviata:
Sopranen Åsa Thyllman spelade Flora, har gått
Operahögskolans masterprogram och debuterade
2013 på Kungliga Operan i Valkyrian. Åsa använder
pengarna under våren för instudering i Köpenhamn
av kommande roller för coachen Ulrich Staerk.

Jeremy Carpenter sjöng Alfredos far Germont. Den
internationellt välrenommerade barytonen kommer
att studera för den amerikanske lektorn W Stephen
Smith, som arbetar med metoden ”The Naked
Voice”. Jeremy anser att det ger honom chansen att
nå ännu högre konstnärliga nivåer, som kan föras
vidare till nästa generation operasångare. En av
tenorerna som gestaltade Alfredo är Jesper Säll, även
känd för Folkoperans publik i rollen som Tamino
i Trollflöjten. Stipendiet kommer att användas till
sånglektioner för Jeremy Carpenter, som redan
bidragit till Jespers utveckling som artist.

”Minns i november” – nog var det en lämplig inledning till Vännernas höstträff den 30 november på
Folkoperan. Det klassiska örhänget ur musikalen
Fantasticks framfördes entusiastiskt av Vännerna i
salongen tillsammans med styrelsen på scen medan
texten projicerades på marmorväggen i La Traviata.
Stadigt pianoackompanjemang av Karin Haglund
vägledde de djärva sångarna. Föreningens ordförande
Inge Telander redogjorde kort för den förbättrade
ekonomin, arbetet med att utveckla vår digitala
kommunikation och det framgångsrika arbetet med
medlemsrekrytering genom direkt bearbetning av
operabesökare i mellanakterna på La Traviata.

Styrelsens Margaretha Ekstrand-Almér läste upp
de nyrekryterades namn till salongens ljudliga
bifall. Efter Elenor Wolgers, kommunikationschefen vid Folkoperan, positiva redogörelse för
läget och kommande aktiviteter var det så dags för
arbetsstipendiaterna. De intervjuades i tur och
ordning av styrelsens sekreterare Anders Yrgård,
fick diplom och blommor (stipendiebeloppen
utdelas pålitligt elektroniskt) varefter underbara
solonummer till Karins pianoackompanjemang
fyllde de närvarandes skönhetstörstande sinnen.
Perfekt som förberedelse för mingel med förtäring
i foajén.

NYTT MEDLEMSKORT FÖR 2016
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Ditt medlemsskap i föreningen som vill samla operaälskare,
främja operaintresset och ge såväl ekonomiskt som moraliskt stöd
till en nyskapande del av kulturlivet.
medlemsavgiften är 200 kronor per år för vuxen
medlem, 100 kronor för ytterligare vuxen på samma
adress och 75 kronor för medlem upp till 25 år.
Betalas via Plusgiro 490 86 99 - 4, Bankgiro 346 - 5671 eller
Swish 12 31 31 41 78. Var noga med att ange e-postadress för effektiv
kommunikation.
Det nya kortet ska ha bifogats i förra utskicket, ifall det av någon anledning saknas - hör då genast av er till oss på
vannerna@folkoperan.se eller ring vår telefonsvarare 08-668 02 09!
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Vi välkomnar nya medlemmar

SKÅL MALIN FALKMAN NY MEDLEM I ÅR!

AGNETA & OVE LARSSON, ALLAN GUT, KARIN JOHANNISON, JOEL FRYKHOLM & CAROLINE FRIEDMAN
FRYKHOLM, SIDAS KONSTFÖRENING, ELISABETH BJAR SÖDERLUND, ANDREAS LARSSON SOMMELIER,
SUSANNE & STEFAN JOHANSSON, JAN & BRITT- MARIE DE MAN LAPIDOTH, BERIT LINDHOLM,
CHRISTINA ODLANDER JUTTERSTRÖM, EVABRITT SELÉN, INGRID LANE PETERSSON & INGVAR PETERSSON,
AIME LAUR, KERSTIN WICKSTRÖM, ERIC MIDFALK, ÁDIN HJERTBERG & EMILIA ROSENQVIST, INGA- BRITT
JOHANSSON, MARIANNE GUT, SARI VÄHÄNIKKILÄ, MARGARETA SUNDELL, SARA FORSSTRÖM,
LOLO PALMSTIERNA, STAFFAN & MONICA JUNEL, BARBRO VON SCHOENBERG, CARINA HÄGGLUND,
EVA ZETTERBERG, ANN-CHRISTIN & JÖRAN ENQVIST, MALIN FALKMAN, RAGNAR HELIN, BO & BRITT- LIS
NILSSON, LEIF KURÉN & LENA BOËTHIUS, LOVISA JÄRNMARK & GUSTAF MARTELEUR, KERSTIN & ANDERS
MARTINSSON, ANN-SOFIE & SONJA ASSARGÅRD, SIV BARBRO WILLIAM, BJARTE REKDAL, GUN ALLROTH,
GUNILLA ELLGREN GRIMSTÅL, HÅKAN BORG, BIRGITTA SÖDERGREN, LILLEMOR AGBLOM, LENNART
OCH CHRISTEL THÖRNQVIST, LENA HÖRMARK, PELLE HOLM, ULLA RAVELL, ULLA TJÄRNLUND,
MARIANNE HASS OCH DANIEL FURMAN.

MEDLEMSFÖRMÅNER

Opera i Verona 5 juli (5 dagar)

Artipelag GÅ 2 BETALA FÖR 1

”CARMEN” & ”AIDA” PÅ ARENA DI VERONA
SPECIALPRIS 14.990 kr (Ord. pris 15.490 kr)
del i dubbelrum gäller endast nybokningar.
För bokning eller mer information: www.favoritresor.se
eller tel 08-660 18 00, http://www.favoritresor.se/
favoritresor/Resor-till-Italien/Opera-i-Verona/

Uppge koden FOLKOPERAN vid entrékassan.
Artipelagstigen 1, Värmdö. www.artipelag.se
tel 08 570 130 00.

Tidskriften OPERA SPECIALPRIS
Erbjuder 3 nr för 149 kr (Ord. pris 475 kr)
Beställ via Titeldatas kundtjänst: 0770-457 120.
Erbjudandet gäller bara nya prenumeranter.
Uppge kampanjkod 2801059

Häktet 10% RABATT
På hela notan för upp till 4 pers.
Mot uppvisande av medlemskort mån – tor
tidig (17-tiden) eller sen (21-tiden) bokning.

Folkbaren SPECIALERBJUDANDE
Fisk & skaldjursgryta och ett glas vin
(Sauvignon Blance, Chile) 250 kr (Ord. pris 335 kr)
Mot uppvisande av medlemskort sön – tor
boka@folkbaren.se, tel 08 658 51 80.

Folkoperan
BJUDER PÅ KAKA VID KÖP AV KAFFE/TE
Mot uppvisande av medlemskort vid föreställning.

Vildrosor & tistlar 10% RABATT
Blomsterinköp mot uppvisande av medlemskort.
Mariatorget 1b, tel 08 668 40 43.

