Hej alla medlemmar i Folkoperans vänförening!
Sommaren har redan visat sig i mer än en månad och vi vill önska er alla en fortsatt skön
och inspirerande musiksommar. Massor av musik finns att lyssna till i sommar och ett urval
finner ni sist i brevet. Men först om hösten stora händelse på Folkoperan.
Don Quijote – antihjälten hyllas på Folkoperan
En fyrahundra år gammal roman och en i Sverige nästan aldrig spelad opera får nytt liv
på Folkoperan. Inspirerad av Gustave Dorés illustrationer skapar regissören Carl Johan
Karlson en kontrastrik operauppsättning där gränserna mellan det romantiska, groteska,
löjliga och blodigt allvarliga luckras upp. Vad kan vi lära oss av en osannolik antihjälte som
trots svek, våld och hån aldrig tvivlar på sin egen förmåga, på kärlekens storhet och på
människans inneboende godhet? I rollerna ser vi bland andra Lars Arvidson, Marcus Jupither
och Katija Dragojevic. Regi: Carl Johan Karlsson, scenografi och kostym: Magdalena Åberg,
koreografi: Ambra Succi, ljusdesign: Torkel Blomkvist, musikalisk ledning: Henrik Schaefer.
Premiär på Folkoperan den 20 september och föreställningen spelas hela hösten.
Öppen repetition ges på Folkoperan tisdag den 19 juni kl 18 – 19.
Anmäl dig till: grupp@folkoperan.se eller 08 - 616 07 53, så reserverar vi platser.
Satyagraha har spelats klart på Folkoperan, men beger sig ut på turné. I början av november
blir det ett gästspel i USA (New York). Men först kommer den att spelas på Copenhagen
Opera Festival (på Folketeatret) 11 – 12 augusti 2018. Mer information och biljetter finns på
www.operafestival.dk.
Folkoperans Vänner anordnar ett trevligt mingel på Folketeatret innan föreställningen den
11 augusti, med bl a en föreläsning av Jonas Palerius. För att kunna genomföra detta måste vi
ha en anmälan helst före midsommar. Vi kan tyvärr inte administrera själva resan till
Köpenhamn eller biljettbokning till föreställningen, utan det får får man ordna på egen
hand. Information och biljetter hittar du på länken https://copenhagenoperafestival.billetten.
dk/show/index/showid/172699? Vänta inte för länge med bokningen, det börjar redan fyllas
på.
Besök på Musikhögskolan. Folkoperans vänner gör ett besök på Kungliga Musikhögskolan
i Stockholm 8 november kl 17.15! Vi har äntligen lyckats få en tid för visning av den nya
högskolan. Det är en spännande och imponerande byggnad och vi kommer att bli lotsade
genom hela huset. Vi kan vara max 25 personer och här gäller först till kvarn.
Kostnaden för besöket är 150 kr per person om vi är 25 st. Anmäl dig via mail på adressen:
vannerna@folkoperan.se.

Vänträff Boka in den 19 november i kalendern för en vänträff med alla medlemmar. Då
kommer vi bl a att dela ut arbetsstipendier. Planering pågår för fullt kring fler träffar men
det återkommer vi till efter sommaren.
Styrelsens kommande möten är 27 augusti, 15 oktober. Hör gärna av dig med synpunkter
till oss!
Musik i sommar! Här är ett litet urval av musikfestivaler i Stockholmstrakten. Massor av
festivaler kan du läsa om i OPUS nr 82 med special om sommarens alla festivaler.
Confidencen/O/Modernt, 15 juni – 16 september, confidencen.se
Musik på sörmländska slott och herresäten, 9 juni – 25 augusti, scenkonstsormland.se/musik
Julitafestivalen, 1 juli – 5 augusti, julitafestivalen.nu
Sommarnattens toner, 20 – 22 juli, sommarnattenstoner.se
Drottningholms slottsteater, 28 juli – 22 september, dtm.se
Östersjöfestivalen, 22 augusti – 1 september, berwaldhalen.se
Järna festival Academy, 13 – 18 juli, jarnafestivalacademy.com
Med hopp om mycket musik i sommar och skön ledighet önskar styrelsen er alla en
Glad sommar!
Styrelsen genom Malou Örner 070 - 410 21 13, malou.orner@gmail.com
Ordförande, Folkoperans vänner

