Kära Vänner till Folkoperan, som tänder nya tankar genom orädd opera!
Föremålet för vår omsorg och tillgivenhet lever i högsta grad upp till devisen ovan. Framgången med
Hoffmanns äventyr följs nu upp av La Traviata, som lockar stor publik med god hjälp av fina recensioner.
Fullödiga insatser gör de två sångarlagen Julia Sporsén/Jesper Säll respektive Susanna Andersson/Per-Håkan
Precht tillsammans med den övriga ensemblen i regi av Folkoperans konstnärliga ledare Mellika Melouani
Melani och med musikalisk ledning av Marit Strindlund. Vännerna har kunnat få förhandsnjuta vid flera
tillfällen: Vitabergsparken sommaren 2014, Hangaren i Alby hösten 2104 och informationsträffen på
Folkoperan den 2 september i år. Men smakprov i all ära – missa inte den riktiga föreställningen, som ges
fram till 29 november.
Mozarts Requiem
Den 16 oktober är det dags för ännu en iscensättning av Mellika Melouani Melani: Mozarts Requiem –
dödsmässan som blev hans sista verk. Det mäktiga körverket utförs på Folkoperan naturligtvis med ett
eget perspektiv där barn hjälper oss att se vad som är viktigt i livet. Fem körer tar scenen i besittning
tillsammans med solisterna Henriikka Gröndahl, Josefine Andersson, Carl Unander-Scharin och Lars Arvidson.
Gå och upplev!
Folkoperan AB
Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare i Svenska Röda Korset, är ny styrelseordförande i Folkoperan
AB. Ulrika har bland annat bakgrund i Riksteatern och efterträder Eva Schöld, ordförande sedan 2007.
Ambitionen att fortsätta utveckla Folkoperan till en vågad, intim och oväntad banbrytare lovar gott.
Föreningen Folkoperans Vänner
har en positiv utveckling i den meningen att många års medlemstapp har stannat av och styrelsen har
kunnat notera en glädjande tillströmning av nya medlemmar. Allas våra ansträngningar att värva nya
medlemmar är superviktiga för vårt uppdrag att stödja Folkoperan såväl ekonomiskt som ideellt. Varför
inte ge bort ett medlemskap i föreningen? Du kan lätt skapa ett fint presentkort via Folkoperans hemsida, där Vännerna återfinns under fliken ”Ombud & partners”.
Vännernas höstträff
äger rum måndagen den 30 november kl 18 på Folkoperan. Lättare förtäring serveras men huvudattraktion blir
utdelning av Vännernas arbetsstipendier och stipendiatuppträdanden.
För att kunna beräkna förtäringen behöver vi anmälan, som görs enklast på vannerna@folkoperan.se.
Anmälan kan även göras på telefon 08-668 02 09. Vi har haft problem med telefonsvararen efter att
telefonoperatören ändrat på sitt tjänsteutbud, men nu är det ordnat.
Vi vill gärna ha dina synpunkter
Under vecka 43 kommer vi att skicka ut en enkät till de medlemmar som har lämnat en mailadress.
Syftet med enkäten är att få dina synpunkter på hur vi på bästa sätt skall kommunicera och förmedla
information till Vännerna. Enkäten är en så kallad webenkät d v s den genomförs helt och hållet på
internet. Tydliga instruktioner följer med utskicket. Så håll ett extra öga på inboxen!
Rabatterbjudande till Folkoperans Vänner!
Välkomna till en härlig operakväll på Riddarhuset. Onsdagen 4 november kl 19.00
Peter Tornborg med ensemble. Biljettpris mot uppvisande av medlemskort 150 kr (ord pris 180 kr)
Inled eller avsluta kvällen på någon av de mysiga restaurangerna mitt emot Riddarhuset.
För Föreningen Folkoperans Vänner
Inge Telander, ordförande

